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COMUNICADO SINDECTEB 040/2013  

 

 
Bauru/SP, 04 de Dezembro de 2013. 

 

 

Mesa Nacional de Negociações Permanentes 

 

 Companheiros e Companheiras 

 

 

Tendo em vista a necessidade de se firmar e debater aspectos de extrema relevância, contidos 

na Pauta de Reivindicações elaborada pela FINDECT, as entidades sindicais e a ECT formaram 

um novo modelo de discussão entre as partes. A Mesa Nacional de Negociações Permanentes 

foi criada para que as discussões em torno das melhorias das condições de trabalho e tantos 

outros temas sejam levados ao conhecimento da direção da Empresa, para que providencias 

sejam tomadas.  

 

Desde a primeira reunião da Mesa, o SINDECTEB e os demais Sindicatos filiados à FINDECT 

elaboraram um documento contendo pontos que devem ser discutidos em caráter de urgência 

junto aos representantes dos Correios. São eles: PDV, SNT, Diárias, Carteiro Volante, Vale 

Cultura, PLR 2013, Entrega Matutina, Recrutamento Interno, Concurso Público, Mesas 

Temáticas e Segurança Postal. Estes assuntos aqui elencados merecem a devida atenção da 

Direção da Empresa e o SINDECTEB estará presente em todas as discussões. 

 

Em resposta ao Ofício de número 204 do SINDECTEB, a Empresa firmou o compromisso para 

que os temas elencados sejam tópicos das reuniões a serem realizadas pela Mesa de 

Negociações. A FINDECT e o SINDECTEB já participaram do primeiro encontro e continuam 

com o mesmo posicionamento de que é necessário o diálogo constante para que as 

reivindicações dos companheiros sejam atendidas e as devidas melhorias sejam executadas.  

 

Para mais informações, acompanhe os endereços eletrônicos do SINDECTEB e da FINDECT, 

neles é possível acessar todo o conteúdo referente às reuniões da MNNP.  

 

 

 

                                              José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


