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Campanha Salarial
2017 exigirá muita
luta da categoria!!!
O companheiro Diviza, presidente
do SINTECT-SP e Vice-presidente
da FINDECT, esteve em Brasília
na mobilização contra a reforma
trabalhista e na entrega da Pauta de
Reivindicações à empresa e alerta:
“nossa campanha sempre foi difícil,
mas neste ano será especial”!!!

NUMA CAMPANHA ESPECIAL
NOSSA PARTICIPAÇÃO
PRECISA SER DIFERENCIADA
PARTICIPAÇÃO DIFERENCIADA É TODO MUNDO
JUNTO NA LUTA - NENHUM DE NÓS A MENOS!!!

A Campanha Salarial 2017 começou
oficialmente com a entrega da pauta de
reivindicações da categoria pela FINDECT no

NOSSAS PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES:

dia 19 de julho. Vai ser uma guerra. A direção

 Reposição integral de inflação do período
 Reajuste linear de R$ 300,00
 Reajuste de todos benefícios em 10%
 Vale Alimentação no valor facial de R$ 42,00
 Vale Cesta no valor de mercado: R$ 440,00
 Aumento no valor do quebra de caixa para R$ 470,75
 Manutenção e melhoria da assistência médica
 Vale Extra (vale peru) no valor de R$ 1.066,09
 Manutenção do calendário de férias

trabalhadores chamado de reforma trabalhis-

NENHUM DIREITO A MENOS!!!

O Sr. Guilherme Temer Campos já disse que

da ECT vem atacando os diretos da categoria
com a desculpa de crise financeira. E agora,
com a aprovação do assalto aos direitos dos
ta, ela deve se sentir à vontade para atacar
ainda mais (a nova lei entra em vigor no dia
11 de novembro/2017).
O parcelamento das férias, autorizado pela
reforma, foi cogitado pela ECT, após tê-las
suspendido. Ela também parou de pagar a
PLR, acabou com o adiantamento das férias
e está tentando de qualquer jeito acabar com
o convênio médico da categoria. Com certeza
mais ataques virão!

negociações, vai pedi-las na justiça. Ele tem
certeza de que o tribunal vai ajudá-lo a tirar
pais e mães e impor mensalidade.
Por isso, as ações dessa Campanha Salarial
terão que ser redobradas.
“A unidade entre os trabalhadores em todo
o país, em sintonia com seus representantes
sindicais, será uma forma de mostrar que
não aceitaremos nenhum direito a menos”,
afirma Diviza.
E vai além: “unidade, mobilização e muita
luta serão nossas armas para barrar a intensão
da direção da empresa de tirar nossos direitos,
seja com a desculpa de crise financeira ou
de que a reforma trabalhista permite. Tudo
que temos foi conquistado com nossas lutas
e greves ao longo dos anos, e agora vamos
defender com unhas e dentes!”

O convênio médico será a principal vítima.
se a categoria não aceitar as mudanças nas

VEJA A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
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CDD Itú – melhorias já!
Há anos o SINTECT-SP exige melhorias nas condições de
trabalho do CDD Itú, na região de Sorocaba. Mudaram o
prédio, mas os problemas continuaram: falta de espaço,
sanitários insuficientes, forros soltos. E o prédio mal cuidado fica na esquina de uma rua estreita, o que incomoda
moradores e dificulta o trabalho dos carteiros. Até quando?

Campanha Salarial 2017 começou oficialmente:

Pauta de Reivindicações
foi entregue pela
FINDECT dia 19 de julho

Olha a situação!

CDD Suzano pede socorro
A situação é insuportável! O CDD precisa ser urgentemente desmembrado. São
quase 100 funcionários num local inadequado, com difícil acesso aos carteiros
pedestres. Desmembramento já!

TECA GRU RPN tem Sr. Papeleta
Trabalhadores do setor denunciam gerente de turno que não têm dialogo com
eles e aplica papeleta prá tudo. É conhecido como Sr. Papeleta. Será que ele é
sócio de alguma distribuidora de papel?

AC Gonçalves Dias sofre com gerente
Os atendentes da AC não agüentam mais os abusos do gerente, que se acha
melhor que os outros e dono da razão, e não poupa ataques inconsequente e
gratuitos aos trabalhadores que participam das lutas e greves da categoria. A
ASGET foi acionada, aguarda posicionamento de Brasília e acionará a REVEM 03.

Postal Saúde sem hospital de novo
Novamente o gerente granjeiro do PostalSaúde, com sua competência hortifruti, deixou de pagar os grandes hospitais de São Paulo para privilegiar
seus amiguinhos. Criou mais um abacaxi imenso pra categoria descascar.
Parabéns Sr. Guilherme Campos por ter indicado esse gerente perna de
cobra (que todo mundo sabe que existe, mas não vê).

CDD Vila Olímpia está caótico
A unidade está um caos.
Após o último SD, que
reduziu o efetivo mesmo
com a carga alta, caixas e
mais caixas de correspondências estão paradas e
Cuidado para não tropeçar!
espalhadas dentro da
unidade. Os carteiros não conseguem entregar dentro do horário por falta de
efetivo. São tantas caixas que não dá para se locomover sem tropeçar!

CDD Grajaú acumula problemas
Os trabalhadores estão enfrentando vários problemas: falta de efetivo,
assaltos constantes, prédio com estrutura danificada e infiltrações, teto
danificado e pressão por parte da gestão impondo punições aos trabalhadores. O sindicato e trabalhadores exigem que a medida protetiva (entrega
matutina) seja ampliada a todos os distritos da unidade.

Diviza na entrega da Pauta de Reivindicações, em Brasília

O companheiro Diviza, presidente do
SINTECT-SP e Vice-presidente da FINDECT,
acompanhado do Presidente da Federação,
José Gimenez Gandara, estiveram na sede
da ECT em Brasília na terça, 19 de julho,
para protocolar a Pauta de Reivindicações
da categoria para a Campanha Salarial 2017
junto à presidência da empresa.
Na ocasião também foi debatido um
calendário para as negociações, com datas
das reuniões, que será definido nos próximos
dias. Esse calendário é fundamental para
podermos encaminhar a nossa mobilização,
que contará com assembleias, plenárias,
reuniões setoriais e regionais, atos e outras
formas de luta unificada, rumo à definição da
data da greve nacional da categoria, cuja dia
dependerá do andamento das discussões –
no próximo jornal divulgaremos o calendário
de mobilização da Campanha.
Nós, trabalhadores dos Correios, seremos
uma das primeiras categorias a negociar o
Acordo Coletivo após a aprovação da reforma
que extermina a maior parte da CLT e os
diretos trabalhistas nela regulados.

E vamos negociar com uma direção que
está atacando ferozmente os direitos da
categoria com a desculpa de crise financeira,
louca para diminuir gastos e aumentar lucros às custas da miséria crescente de uma
categoria já pauperizada, que tem o menor
salário entre as estatais.
A diretoria patronal da ECT, com a mesma
mentalidade escravocrata que tem o patronato brasileiro, vai querer impor retrocessos!
Lutaremos contra eles e não aceitaremos
que nos deixem mais pobres ainda. Resistiremos junto com todos os trabalhadores da
ECT, levando a frente nossas bandeiras de
luta!!! Por isso as ações dessa Campanha
Salarial terão que ser redobradas. “A unidade entre os trabalhadores em todo o
país, em sintonia com seus representantes
sindicais, será nossa forma de mostrar que
não aceitaremos nenhum direito a menos”,
afirma Diviza.
Todos na luta!!!
Para conferir a Pauta de Reivindicações
2017 completa, acesse o site do SINTECT-SP!

