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O SINTECT-SP convoca 
os ecetistas a votarem 

nos candidatos que 
representam os 

interesses dos 
trabalhadores 

no Conselho de 
Administração

SINTECT-SP apoia Moysés e Rufino, 
Chapa 9,  para o CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS

Eleições de 8h00 de 29/04 a 18h00 de 09/05, online pelo site https://elejaca.postalis.org.br/

CHAPA 9 – Resgate Classista
Moysés Leme da Silva Neto (Titular): Natural de Brasília e bacharel em direito, 
Moysés Leme carteiro há 24 anos, com um vasto conhecimento e experiência na empresa. Sempre 
lutou em defesa dos direitos e benefícios dos mais de 120 mil ecetistas. Moysés esteve a frente do SIN-
TECT/DF, como presidente, por 9 anos, e na presidência da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras 
do DF e entorno, por dois mandatos. 

José Aparecido Rufino (Suplente): Natural de Crixás - Goiás, é Atendente Comer-
cial há 23 anos. Trabalhou em Goiás e, atualmente, trabalha no estado de Tocantins, onde exerce seu 
segundo mandato como Secretário Geral do SINTECT-TO. Formado em Tecnologia da Informação e 
pós-graduado em Informática em Educação.

  Estes são de luta!   Estes representam os trabalhadores(as)!



VALORIZAÇÃO 

DA CATEGORIACHAPA 9

Ter Conselheiros que 
representem os interesses 
dos trabalhadores 
é estratégico para a 
categoria ecetista

O Conselho de Administração foi criado a partir da 
mudança do Estatuto dos Correios, em maio de 2013 
(Decreto 8.016). O novo estatuto tornou os Correios uma 
SA (Sociedade Anônima), com possibilidade de vender 
ações na bolsa de valores e criar subsidiárias, entre outras 
coisas. A Lei das SAs impõe uma hierarquia dos órgãos de 
decisão: 1) Assembleia Geral de acionistas; 2) Conselho de 
Administração; 3) Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

O Conselho está acima da Diretoria Executiva, portanto, e 
tem várias atribuições importantes, entre elas: fixar a orienta-
ção geral dos negócios da ECT, estabelecendo políticas, 
diretrizes e objetivos corporativos; fiscalizar a gestão da 
Diretoria-Executiva; aprovar os atos, acordos, contratos e 
convênios a serem firmados pela ECT, conforme critérios 
estabelecidos no regimento interno do conselho; analisar 
e aprovar a aquisição de controle ou participação acio-
nária em sociedades empresárias já estabelecidas, bem 
como a constituição de subsidiárias; aprovar programa 
de metas e o pagamento aos empregados de participação 
nos lucros e resultados.

O Conselho é composto por 7 membros, dos quais apenas 
um é eleito pelos trabalhadores. Ele nunca vai, portanto, con-
seguir barrar nem impor nada. Mas é importantíssimo para 
questionar as ações, defender sempre o lado dos trabalhadores, 
divulgar as discussões e ações do Conselho e estar ao lado dos 
Sindciatos da categoria na organização das lutas.

Por isso, vote certo na eleição, Vote Chapa 9 – Resgate Clas-
sista, com Moysés e Rufino

Chapa 9 quer os 
trabalhadores à frente 
das decisões da empresa

Resgatar os Correios para os Ecetistas e trilhar um ca-
minho, em conjunto com todos os trabalhadores e traba-
lhadoras, de luta por dignidade, valorização profissional 
e qualidade dos serviços prestados à população brasileira 
– Para isso concorre a Chapa 9!

O objetivo dos candidatos Moysés e Rufino é resgatar 
o Correios para os ecetistas e, em conjunto com todos os 
trabalhadores e trabalhadoras, lutar por dignidade, valo-
rização profissional e qualidade dos serviços prestados à 
população brasileira.

A chapa “Resgate Classista” propõe uma Administração 
Participativa, em que os Trabalhadores e Trabalhadoras 
sejam vistos como os bens mais valiosos da organização.

Quer levar a direção da ECT e o Governo a entenderem que 
o maior ativo da empresa são as pessoas, e que a qualidade 
de vida e saúde dos seus colaboradores envolve diversas 
dimensões, como física, intelectual, salarial, emocional, 
profissional e social.

São os Trabalhadores e Trabalhadoras os grandes res-
ponsáveis por uma organização forte, lucrativa, eficiente, 
eficaz e cumpridora do seu grande papel social no BRASIL. 

Resgatar os Correios, aproveitar o potencial de cada 
pessoa na empresa - carteiros, OTTs, atendentes comer-
ciais, motoristas, assistentes administrativos, Técnicos, TI, 
administradores, engenheiros, advogados, economistas, 
sociólogos – é a meta da Chapa 9!

Para isso, são necessárias ferramentas de motivação 
adequadas, que valorizem os trabalhadores e trabalha-
doras como seres pensantes e verdadeiros construtores 
da nossa empresa.


