
                                                                                                                                                                 
 

 
  

 

 

                                                      

        
C.N.P.J: 23.702.137/0001-93  Fundação: 13/03/1989   Fones: (98) 3221.0208   E-mail:sintectma@uol.com.br   Caixa Postal: 13 CEP 65.047470 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINDECT REALIZA ENCONTRO DA QUESTÃO RACIAL EM SÃO LUÍS 

O encontro, já faz parte do calendário da FINDECT e acontecerá em São Luís, no dia 23 de 
novembro (sábado), no auditório do Calhau Praia Hotel, na Avenida Litorânea a partir das 
14h, com o tema “O negro e o mercado de trabalho”. 

 

De acordo com o MPT (Ministério Público do Trabalho), os negros enfrentam dificuldade na 
progressão de carreira, na igualdade de salários e são os mais vulneráveis ao assédio moral no 
ambiente de trabalho, apesar da proteção constitucional contra o racismo e a discriminação. Diante 
dessa realidade, é importante a participação de todos os trabalhadores, haja vista que esta é uma 
discussão bastante relevante e que irá enriquecer muito a todos. 

O professor Cleber Santos Vieira, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que é membro 
da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, apontou três tipos de discriminação frequentes 
no ambiente de trabalho: 

1- Ocupacional, que questiona a capacidade do negro de desempenhar tarefas mais complexas, 
mesmo que este profissional seja capacitado para tais funções. 

2- Salarial, com o desrespeito à equiparação na remuneração de brancos e negros, sugerindo que 
o trabalho feito pelo negro tem menor valor. 

3- Pela imagem, na qual a pele escura e os cabelos crespos são alvo de preconceito e deixam os 
negros de fora de diversas oportunidades de trabalho. 

Diante dessa realidade, é importante a participação de todos os trabalhadores, haja vista que esta 
é uma discussão bastante relevante e que irá enriquecer muito a todos. 
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PENSAMENTO DO DIA 
 

  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ESTADO DO 
MARANHÃO - SINTECT/MA. 

 

EDITAL 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

De acordo com o artigo 13º do Estatuto Social em vigor, convocamos todos os integrantes da categoria representados por 
esta entidade para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no Auditório da FETIEMA – Praça da bíblia 
s/n, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, no dia 12 de janeiro de 2006, a instalar-se em primeira convocação às 18:30 
horas e, em segunda convocação às 19 horas, tendo a seguinte ordem do dia: 

1) Informes Gerais; 
2) Retirada de Delegado para Plenária Nacional em Brasília nos dia 20, 21, 22/01/06, sobre o PCCS, PLR e Retaliações, 

Demissões e Perseguições nas DR’s. 
3) Segurança nas agências do Banco Postal.   

São Luís/MA, 09 de janeiro de 2006. 
 

Osvaldo Cruz Brito dos Santos 
Secretário Geral do SINTECT/MA 

 

 

SINTECT-MA ARTICULA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A MPORTÂNCIA 
DOS CORREIOS PARA O BRASIL 

A audiência pública aconteceu no dia 31 de outubro, no auditório Neiva Moreira do Complexo 
de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado, a partir de uma solicitação da Diretoria 
colegiada do SINTECT-MA junto ao Deputado Estadual Zé Inácio (PT-MA). O deputado 
prontamente viabilizou a realização da audiência, entendendo assim como a diretoria do 
sindicato a importância de fazer esse debate, sobre a privatização dos Correios. 

Na ocasião, estiveram presentes representantes de várias entidades, entre eles Joel 
Nascimento (Presidente CTB-MA), Julio Guterres (Sec.Geral CTB-MA) Daniel Pavão (Vice 
Presid. Sindicato dos Vigilantes), Ademir Loureiro (representante da Federação de 
Aposentados dos Correios), Wilson Araújo (Diretor da FINDECT), Nonato Chocolate (Sec. de 
articulação política do município). 
 
Existe a necessidade de se discutir a privatização dos Correios e seus impactos não apenas 
na vida dos trabalhadores, mas também da sociedade. 
Saiba mais em www.sintect-ma.org.br 

 
 
PEC 149/2019 TRATA DA QUEBRA DO MONOPÓLIO POSTAL E ENTREGUISMO 
COVARDE 
 
A Findect e sindicatos filiados vêem com grande preocupação a PEC 149/2019, pois significa 
a possibilidade concreta da União ficar desobrigada de atender, com o serviço postal e 
telegráfico, o conjunto da população brasileira, em mais de 5 mil municípios, como é 
atualmente. Caso essa PEC seja aprovada será permitido que esses serviços possam ser 
explorados mediante autorização, concessão ou permissão e sem qualquer garantia nas 
regiões onde o serviço é subsidiado. 

Mediante conhecimento da proposta de tramitação dessa PEC, a diretoria da Findect elaborou 
um documento e encaminhou ofício para cada um dos Deputados que assinaram a PEC 149 
e dos demais Deputados Federais que compõem a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Correios. 

Além de tudo isso, tal proposta atenta contra a inviolabilidade dos serviços prestados e à 
segurança nacional. A Findect conclui que a PEC 149/19 é um verdadeiro tapa na cara de 
todos aqueles que defendem um país soberano e independente, sendo preciso denunciar e 
derrotar esse desmonte da maior estatal brasileira! 

Todos em defesa dos Correios Estatal, 100% Público e de Qualidade! 
Saiba mais em www.sintect-ma.org.br 
Fonte: FINDECT 

Essa publicação é de inteira responsabilidade da Diretoria colegiada do SINTECT-MA 
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