
Candidatos de confiança e 
transparência com a categoria

Entre os dias 12 de novembro e 03 de 
dezembro, os trabalhadores vão eleger 2 

(dois) membros para o conselho deliberati-
vo e 1 (um) membro para o conselho fiscal 
do Postalis. O nosso fundo de pensão está 
entre os maiores do Brasil e precisa ser 
administrado e fiscalizado com seriedade. 
Votando em companheiros que têm uma 

história de luta com a categoria, os traba-
lhadores terão a confiança do trabalho le-
vado a sério dentro do instituto.

A direção do Postalis precisa adminis-
trar com mais transparência os recursos da 
categoria. O que está em jogo é o futuro 
dos trabalhadores, principalmente na hora 
que mais precisam, na aposentadoria.

Os três candidatos têm compromisso 
com os trabalhadores e já provaram isso na 
prática. Foram e são dirigentes de entidades 
sindicais e têm o apoio da categoria. Portanto 
essas candidaturas não são projetos pessoais, 
são frutos de todos os setores da empresa. 
Por isso os três são candidatos de TODOS, e 
vão cumprir um mandato para TODOS.
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Reginaldo Alcântara
É funcionário dos Correios desde 1984, 
começou como Auxiliar de Serviços 

Postais, exercendo, posteriormente, 
o cargo de Carteiro. Na atualidade, 
é reabilitado como OTT (Operador 
de Triagem e Transbordo), na 
Diretoria Regional do rio Grande 
do Norte. Sempre atuou na 
luta em defesa de melhores 
condições de vida e de trabalho 
para a classe trabalhadora e, de 

forma especial, na 

defesa dos interesses dos ecetistas. Foi 
presidente do SINTECT/RN entre 2001 e 
2007 e, em 2005, assumiu a titularidade 
da secretaria de Formação Sindical 
da FENTECT. Em 2006 foi reeleito na 
mesma secretaria da federação para 
exercer o mandato até 2009. Em 2008 
foi um dos candidatos eleitos para o 
Conselho Deliberativo do Postalis, com 
6.024 votos, mandato que exerce até 
hoje com muito orgulho, competência e 
transparência.

Manoel Santana
Está na empresa desde 1986, quando 
foi admitido no cargo de Manipulante, 
ainda na antiga Diretoria Regional de 
Noroeste, que abrangia os Estados do 
Acre e Rondônia. Atualmente é OTT 
na DR de Rondônia. Começou no 
movimento sindical em 1992, quando 
foi eleito para a direção da entidade, 
sendo que entre os anos de 1995 e 
2007 foi eleito quatro vezes presidente 

do SINTECT/RO. Hoje exerce o 
cargo de Secretário Financeiro/
Administrativo do sindicato. Na 
FENTECT foi eleito para o mandato 
2006/2009, como Secretário de 
Imprensa. Na Central Única dos 
Trabalhadores de Rondônia 
(CUT/RO), foi Secretário de 
Combate ao Racismo no 
período de 2008/2011.

Rivaldo (Talibã)
José Rivaldo da Silva, também conhecido 
por Talibã, foi admitido na empresa no ano 
de 1997, como carteiro, na cidade de São 
Paulo.Sua luta em defesa da categoria 
logo ganhou destaque e em 2003 foi 
para a direção do SINTECT/SP, sendo 
que sua liderança já o projetou para os 
cargos de tesoureiro e também secretário 
geral do sindicato. Sendo um nome de 
expressão nacional fez parte do Comando 
Nacional de Mobilização e Negociação 
nas campanhas salariais de 2006/2007 e 
2007/2008. Duas campanhas vitoriosas, 
com aumento real de salário e, uma das 
maiores conquistas que a categoria teve 

nos últimos anos 

com o pagamento de anuênio, gratificação 
de férias de 70%, parcelamento de até 5 
vezes do adiantamento das férias para 
todos os trabalhadores. A categoria 
estava dividida e não eram todos 
os trabalhadores que tinham 
alguns benefícios, mas Rivaldo 
participou, lutou e conquistou 
essa vitória para todos. 
No ano de 2009 foi eleito 
para ser o Secretário 
Geral da FENTECT e 
hoje exerce o cargo 
de Secretário de 
Finanças, em mandato 
que vai até 2015.




