
CAMPANHA
Ecetistas aprovam pauta de 

reivindicações e desfiliação da 
FENTECT - págs. 2 e 3

1ª quinzena - Julho de 2012 Filiado à

Faça uma visita ao site oficial do SINTECT-SP  -  www.sintect-sp.org.br  -  Ou procure o SINTECT-SP nas redes sociais:

Sindicatos unidos entregam pauta 
de reivindicações e já obtêm 1ª vitória

ECT anunciou 9.904 
contratações, sendo 3.302
em julho!
Veja os Eixos da Campanha Salarial 2012-
2013 aprovadas em assembleia dia 15/06:
•Contratação já!

•Inflação + R$ 200

•Aumento do VR e do VA

•Fim do SAP

•Jornada de Trabalho de 6 (seis) horas para Aten-

dentes Comerciais

•Melhores condições de trabalho

•Saúde e Segurança do Trabalhador

•Aumento das portarias (funções)

•Adicional de Atividade para todos

•Reajuste e ampliação do Diferencial de Mercado

Veja um resumo das Cláusulas aprovadas na 
assembleia nas págs. 2 e 4 e a íntegra no site do 
SINTECT-SP - www.sintect-sp.org.br.
Leia sobre a Campanha e a desfiliação da 
FENTECT nas págs. 2 e 3

Posse dos Delegados Sindicais
E plenária para encaminhamento da luta da categoria

Dia 14 de julho, 09h00, no Sindicato dos Marceneiros – Rua dos Carmelitas, 149, Metrô Sé
O Sindicato está convidando parlamentares, Centrais Sindicais e diversas autoridades para expor as dificuldades da 

categoria, o problema dos assaltos e solicitar apoio a todos e dar um impulso na nossa Campanha Salarial.

UNIDADE DE VERDADENA LUTA!

NEGOCIAÇÕES JÁ!
•INFLAÇÃO + R$ 

200 LINEARES
•CONTRATAÇÃO JÁ!

•SAÚDE E SEGURANÇA 

NO TABALHO
•AUMENTO NO VALE 

REFEIÇÃO E VALE 

ALIMENTAÇÃO

•4 REFERÊNCIAS 

PARA TODOS
•REAJUSTE DO 

DIFERENCIAL DE 

MERCADO E DAS 
FUNÇÕES

Campanha Salarial 2012 independente da FENTECT
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Espaço do Sócio                                                                                                                                       

Pauta de reivindicações está entregue 
e primeira vitória já foi conquistada

SINTECT-SP junto com Rio de Janeiro, Bauru e Tocantins encaminharam pauta conjunta e vão negociar sem o controle 
da FENTECT, para garantir uma Campanha Salarial que represente efetivamente os trabalhadores

No primeiro encontro empresa se compromete com a contratação de 9.904 concursados
Os Sindicatos de São Paulo (re-

presentado pelo seu Presidente 

Diviza), Rio de Janeiro, Tocantins 

e Bauru estiveram em Brasília no 

dia 27 de junho. Foram à sede da 

empresa protocolar a pauta de 

reivindicações aprovada em assem-

bleias nos 4 Sindicatos.  Em apoio 

às reivindicações dos trabalhado-

res, também estavam presentes 

o Deputado Federal de São Paulo 

Delegado Protógenes (PCdoB), e a 

Deputada Federal de Minas Gerais 

Jô Moraes (PCdoB).

A empresa recebeu as reivindi-

cações a acenou com o início das 

negociações para o mês de julho.

Em São Paulo a pauta de rei-

vindicações foi protocolada com 

o Diretor Regional Wilson Abadio 

pelos Diretores Sindicais Rogério 

Bueno (Linguinha) e Ricardo Adria-

ne Rodrigues (Nego Peixe).

Já a FENTECT, que deveria ter 

encaminhado a pauta de reivindi-

cações representando os Sindicatos 

filiados a ela, não o fez até o mo-

mento, ou pelo menos o fato não 

foi fivulgado .

Assembleia 
aprovou pauta

A pauta de reivindicações foi 

aprovada unificadamente em 

assembleias realizadas pelos Sindi-

catos de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Bauru e  Tocantins. Em São Paulo, 

em assembleia bastante represen-

tativa realizada no dia 15 de junho, 

os trabalhadores aprovaram a pauta 

e debateram outras questões impor-

tantes como a desfiliação da FENTECT 

(veja texto na página ao lado).

A ideia é ter uma pauta própria 

desses Sindicatos e participar das 

negociações livres do controle da 

FENTECT, que nos últimos anos não 

representou dignamente os traba-

lhadores e levou as Campanhas 

Salariais e as greves da categoria 

a becos sem saída na Justiça do 

Trabalho (TST).

Estamos, assim, longe da FEN-

TECT, mas estamos junto com os 

31 Sindicatos filiados a ela, com os 

quais queremos fazer uma Campa-

nha Salarial vitoriosa.

Primeira 
vitória: 9.904 
contatações

Na reunião para entrega da pauta, 

realizada com os assessores do Pre-

sidente da ECT, Adeilson e Eduardo, 

da VIGEP, já houve debate acalorado 

e compromisso assumido pela ECT.

A empresa garantiu que vai pre-

encher 9.904 vagas com o cadastro 

reserva do concurso vigente e com 

novo concurso público que deve 

ser realizado até o fim do ano. 

Dessas 9.904 vagas, 3.302 são para 

contratação IMEDIATA a partir de 1º 

de julho. As demais viriam até 2013, 

e a reivindicação foi de agilidade 

nesse processo.

Isso somente ratifica a luta dos 

sindicatos que estão unidos, única e 

exclusivamente em prol dos direitos 

dos trabalhadores.

Cláusulas Econômicas
1. Reposição da inflação do período de acordo com o índice do DIEESE

2. Aumento Linear no valor de R$200,00 a todos os empregados

3. Incorporação de 4 (quatro) referências salariais a todos os empregados

4. Correção das perdas dos últimos 10 anos de forma progressiva

5. Reajuste do valor do Adicional de Mercado

6. Vale Cesta no valor de R$200,00

7. Vale Refeição no valor de R$30,00

8. Portarias (funções) em valor não inferior à 1 (um) salário mínimo

Veja na página 4 considerações sobre as cláusulas relacionadas à saúde 
e segurança e sobre a questão das mulheres. No site do Sindicato
pode ser consultada a pauta na íntegra.

Saiba o que consta da pauta
de reivindicações apresentada

Entrega da pauta de reivindicações em Brasília Entrega da pauta de reivindicações na DR SPM

Fotos: Diretoria do SINTECT-SP
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Confira a banda Yugoslavos
Os carteiros da região de Sorocaba Sílvio Bastos e Julio Corazza fazem parte da Banda Yu-

goslavos, uma banda com linguagem própria e uma harmonia diferenciada, que resulta em 
um indie pós-punk com guitarras marcantes e melodia dançante.

Os companheiros acabaram de lançar o primeiro EP (extended play) da Banda em um dos 
mais conhecidos bares de Sorocaba, o Asteróide Bar. Lançaram juntamente com o EP o primeiro 
clipe, que pode ser visto nas páginas da Banda no  facebook (https://www.facebook.com/Yugos-
lavos) e no toque no brasil   (http://tnb.art.br/rede/yugoslavos). É isso galera. Vamos dar uma 
força para a classe operária fazer arte, incentivando a Banda dos companheiros de Sorocaba.
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Desfiliação da FENTECT é 
aprovada por unanimidade

Foto: José Bergamini

Em assembleia bastante representativa realizada dia 15 de junho a categoria aprovou a pauta de reivindicações e a desfiliação da FENTECT

Outro ponto debatido e 

aprovado por unanimidade foi 

a desfiliação do SINTECT-SP da 

FENTECT. Todos concordaram 

que a Direção da FENTECT 

deu mostras conclusivas nos 

últimos anos de que não 

representa mais os interesses 

dos trabalhadores. E que é 

preciso uma força paralela 

que participe conjuntamente 

das negociações para buscar 

resultados mais efetivos e 

evitar o que vem ocorrendo 

nos últimos anos, com má 

condução da Campanha e 

finalização sempre no Tribunal 

Superior do Trabalho, o que 

representa uma armadilha 

para os trabalhadores.

FENTECT vai de mal a pior
Agora a CUT domina sozinha e um grupo de irresponsáveis está na cabeça

Com a ausência dos de-

legados dos Sindicatos de 

São Paulo, Rio de Janeiro, 

Toc antins  e  Bauru,  que 

estão levando a luta in-

dependente das amarras 

e traições da FENTECT, o 

últ imo congresso desta 

federação, realizado em 

j u n h o,  co l o co u - a  to t a l -

mente nas mãos da CUT. 

Vão dirigir a FENTECT as 

correntes internas desta 

Central Articulação e PCO.

O que estava ruim, 
ficou pior ainda

Com a Articulação liderando 

sozinha as coisas não andavam. O 

que se viu foi um festival de diri-

gente sindical pegando cargo na 

empresa e negociações em que 

mais se favorecia a empresa do 

que se defendia os trabalhadores.

Agora com o PCO unido à Arti-

culação na direção da FENTECT, 

as coisas vão travar de vez. Essa 

corrente política, representada 

por Anai Caproni em São Paulo, 

todos sabem que é irresponsá-

vel e politiqueira, sem nenhum 

vínculo ou compromisso com a 

categoria.

Para se ter uma ideia, já coloca-

ram o índice de 42% de reposição 

na pauta de reivindicações da 

FENTECT (que aliás não consta 

que já tenha sido entregue para 

a empresa). Esse índice é impra-

ticável e só serve para travar as 

negociações, criar propaganda 

Assaltos

Errata
Na edição anterior do Ecetista, no quadro sobre a PLR 2011, o número de trabalhadores no estado de Tocantins 

foi grafado erroneamente. São 693, e não 6.930, como foi divulgado. O resultado da soma, no entanto, está correto.

Os ecetistas são hoje gran-

des vítimas da violência 

urbana. Devido à natureza do 

serviço que fazem (entrega 

de correespondências, enco-

mendas e valores), e da forma 

como ele está organizado, são 

vítimas constantes de assaltos 

em todas as regiões da cidade. 

Continua sendo divulgadas 

pela imprensa diversas ocor-

rências desses assaltos contra 

os trabalhadores dos Correios.

Nas últimas semanas, os 

assaltos foram destaque no 

Diário do Grande ABC, na 

Tribuna de Santos e nas TVs 

Record e Gazeta.

Veja mais sobre essas ma-

térias no site do SINTECT-SP.

contrária e complicar a luta.

Se antes a FENTECT estava 

atuando colada à empresa e 

ao governo, devido ao pele-

guismo e à ânsia por cargos 

da Articulação, agora soma-se 

a isso, que continuará existin-

do, a irresponsabilidade e o 

método de usar a calúnia do 

grupelho da Anai, e vê-se um 

cenário nada animador, com 

possibilidade de grandes der-

rotas para a categoria.

Consulte sempre o site do SINETCT-SP. Ele é 
atualizado diariamente com notícias quentes e de 

interesse da categoria - www.sintect-sp.org.br
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Trabalhadores relatam abusos 
da ECT no CEE Jaguaré

No sábado, dia 
23/6, estiveram 
reunidos os tra-
balhadores do CEE Jaguaré com os diretores do Sindicato Edilson e Raimundinho. 
Foram debatidos graves problemas que têm tirado a paz dos companheiros. 
Trabalhadores deram depoimentos impressionantes de como se sentem quando 
são assaltados, do terror psicológico quando passam por sequestros relâmpagos 
e a falta de assistência da Empresa, que normalmente mostra mais preocupação 
com as encomendas roubadas do que com a vida. As humilhações por que passam 
também foram relatadas e o descaso da Segurança Pública do Estado de São Paulo 
com essa situação. O abuso de horas extras também foi relatado, assim como o 
assédio moral, que só prejudica o ambiente de trabalho e as péssimas condições 
de higiene tanto do CEE Jaguaré como do Complexo Pirelli.

Diante do exposto o Sindicato e os trabalhadores cobram que a Empresa volte 
sua atenção para a Portaria 567 do Ministério das Comunicações, que define 
como devem ser feita a distribuição externa e em que condições. Sobre o excesso 
de horas-extras destacamos que, além de ilegal, a Empresa tem desrespeitado o 
seu próprio manual de normas, o MANPES, que determina regras para as horas-
-extras no seu MÓD:22, CAP: 3, uma vez que permite que seus gestores adotem o 
banco de horas dentro das unidades. Isso ocorre, porque esses gestores iludem os 
trabalhadores a trabalhar além das duas horas permitidas no art. 59 da CLT, à troco 
desses trabalhadores terem dias a mais nas férias. 

Ação sindical - O Sindicato e os trabalhadores continuarão, de forma cada 
vez mais enérgica, na luta contra todos esses absurdos, que estão levando à diversas 
ações jurídicas, políticas e de protesto, que além de causar prejuízos à imagem da 
ECT, podem ocasionar multas inclusive para gestores que desrespeitam as Leis. 

Assédio na área administrativa do CTP
Na seção SEAP/GESEP a situação está insuportável, a sobrecarga de serviço é 
desumana e a gerência, além de não ajudar, assedia e persegue os trabalhadores. 
Chega! Os trabalhadores desse setor exigem providências já.  

Ação sindical - O sindicato estará acompanhando esta situação de perto e 
exige da direção da empresa a apuração dos fatos. 

Descaso da Gerência na RPN
 Os trabalhadores do R.P.N (Rede Postal Noturna) em Guarulhos continuam sofrendo 
com diversos problemas na unidade, que são levados ao conhecimento da gerência 
pelos delegados sindicais e cipeiros, mas que são totalmente ignorados. Somente na 
pauta da CIPA existem mais de 100 itens, como por exemplo a grande manifestação 
de ratos e pombos, que  há anos se instalaram neste local, espalhando dejetos por 
todo o lugar e nada sendo feito. Em contrapartida a gerê ncia e alguns coordena-
dores são bastante atuantes quando o assunto é assediar e punir os funcionários.

Ação sindical -  A direção do sindicato já realizou reuniões com a direção 
da empresa para comunicar esse fato e até o momento nenhuma providência foi 
tomada. O passo seguinte é procurar outros órgãos competentes como a vigilância 
sanitária na busca de uma solução.

Reivindicações da 
Mulher Ecetista são 

contempladas na pauta

Pauta de Saúde e 
Segurança é destaque 

nessa Campanha Salarial
A Pauta de Reivindicações 

apresentada à ECT, no dia 27/6, 

pelos Sindicatos dos Correios de 

São Paulo, Rio, Bauru e Tocantins, 

teve uma importante inovação 

por conter 21 novos itens que 

tratam especificamente, de forma 

organizada e coordenada, de uma 

das questões que mais aflige a 

categoria, a segurança e a saúde 

do trabalhador.

As cláusulas da Pauta de Saúde e 

Segurança apresentadas foram ela-

boradas após um amplo e profundo 

trabalho de estudo e pesquisa do 

Departamento de Saúde de nosso 

Sindicato, coordenado pelo Dr. 

Francisco Drumond. Baseada em 

pesquisas junto à categoria, esta-

tísticas e levantamento de Leis e 

Normas já existentes dos vários 

órgãos de Medicina e Segurança 

do Trabalho, a Pauta de Saúde que 

apresentamos à ECT também abre 

caminhos para o diálogo com o 

Governo e diversos outros órgãos 

para debater meios concretos com o 

objetivo de erradicar toda a situação 

que caracterize o comprometimen-

to da dignidade dos trabalhadores.

(Leia a íntegra dessa Pauta no site 

do Sindicato www.sintect-sp.org.br)
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A questão das reivindicações e 

direitos da Mulher Ecetista deba-

tidas no XV Encontro Regional de 

Mulheres, realizado nos dias 19 e 

20 de maio, pelas companheiras dos 

Sindicatos dos Correios de São Paulo 

e Santos, fazem parte da Pauta de 

Reivindicações que os Sindicatos 

Independentes e Unificados (SP, 

RJ, TO e Bauru) protocolaram no 

dia 27/6 (Leia essa Pauta no site do 

Sindicato WWW.sintect-sp.org.br).

Chamamos todas as mulheres da 

categoria juntamente com homens 

a somar forças para exigir da dire-

ção da Empresa que essas justas 

reivindicações sejam atendidas, 

pois é com a união de homens e 

mulheres que podemos construir 

uma Empresa e um país melhor.

Todas e todos na luta!

Plenária do Encontro das Mulheres Ecetis-
tas, realizado na Praia Grande nos dias 19 
e 20 de maio. No destaque, a companheira 

Cida, Secretária da Mulher do SINTECT-SP


