30 DE OUTUBRO: DIA DO
ATENDENTE COMERCIAL
O Sintect-RN parabeniza os companheiros e companheiras
na linha de frente da Empresa, que atendem as demandas
e encontram soluções em atividades bancárias, de vendas,
cartas e encomendas sem nunca perder o pique!

O Sintect-RN dedica grandes
esforços à melhoria das condições
de trabalho dos Atendentes
Comerciais.
Assim
ocorreu
quando reagimos com firmeza ao
triste episódio da perda de um
dos nossos colegas Atendendes,
Ami Praxedes, da Agência de
Patu. Com o apoio da categoria,
fortelecemos nossa luta por
segurança. Fizemos uma parada
pela vida, suspendendo por um
dia o funcionamento de diversas

unidades no interior e na capital.
Realizamos
protestos
para
chamar a atenção da sociedade
e conseguimos uma audiência
pública na Câmara dos vereadores
de Natal. O fruto dessa união foi a
conquista da instalação da Portas
Detectoras de Metal e o serviço
de vigilância armada em todo
o estado. Fomos pioneiros no
Brasil! E, dessa forma, queremos
continuar: fortes e conscientes do
poder que temos poder na luta!

ATENDENTES NA LUTA!
“Somos nós que recebemos e
processamos as necessidades da
população, por meio da oferta de
produtos e serviços, atuando sempre para
melhorar o relacionamento da Empresa
com a sociedade. Suamos a camisa todos
os dias para dar o nosso melhor, com
empenho, dedicação e acima de tudo
amor pelo trabalho, mesmo não tendo
reconhecimento da estatal”.
Lindaci - AC Baraúna.
“Lutar pelo direito à segurança depende
de nós. Sem as portas giratórias e
os vigilantes, ficaremos vulneráveis.
Precisamos ter ciência da nossa parcela
de responsabilidade. Hoje, fortalecer e
participar da luta é mais que obrigação,
é questão de sobrevivência!”
Luciara - AC UFRN

BANCOS POSTAIS E
ATENDENTES: UMA
CAUSA ESSENCIAL
O Sintect-RN abraçou a causa dos
Bancos Postais e vem lutando
incansavelmente para impedir
a sua retirada. Como sabemos,
a Empresa vem tentando
suspender os serviços bancários
nas Agências de todo país,
afetando cruelmente a sociedade
e a classe trabalhadora, em
mais uma manobra em busca da
privatização.
Esta é uma das pautas de
maior repercusão sobre os
companheiros e companheiras
Atendentes
Comerciais,
pois, sabemos, a intenção da
Empresa é fechar por completo
as agências, mirando não só
os locais de trabalho, como os
próprios empregos dos ecetistas.
Com empenho, conseguimos
mobilizar diversas cidades do
interior e parlamentares como
a Senadora Fátima Bezerra, que
elevou o debate ao nível nacional.
Como resultado, o fechamento
dos Bancos Postais foi adiado.
Agora, contamos com a adesão
ainda mais forte dos Atendentes
Comerciais para conquistarmos
a abolição total desta medida.
Vamos à luta!

Shampoo Zen
Presidente

