
ASSEMBLEIA
  25/08, terça-feira,19h00, no CMTC Clube, Av. Cruzeiro do Sul,

808, Metrô Armênia - Para  aprovar o estado de greve  E A GREVE PARA 15/09 
 12 vagas de carteiros, sem dinheiro para a PLR, um horror de

convênio médico, sem proposta na Campanha - VAMOS PRA LUTA!

CALENDÁRIO ÚNICO! 

FINDECT unifica calendário com Sindicatos:

Dia Nacional de luta - 28/08

Assembleia de greve - 15/09 

TODOS NA LUTA!

Agosto de 2015 Filiado a

Sede: Rua Canuto do Val, 169, Santa Cecília - CEP: 01224-040 Tel. 3822 6186 / 5598 - Fax 3822 5601
Subsede CTP/Zona Oeste: Rua Jaguaré Mirim, 316-A - Tel: 3834-2571/3832 2053
Subsede Sorocaba:  Rua Mato Grosso, 265 - Santa Terezinha, Sorocaba - Tel (015) 3211 4461
Subsede ABC: Av. XV de Novembro, 17, Sala 31, Centro, Santo André - Tel. 2325 5598
Subsede Guarulhos/Alto Tietê: Avenida Estilac Leal, 90, Centro, Guarulhos, Tel. 2408 6890
Subsede Zona Sul: Rua Manoel Borba, 292, 8º andar, sala 81, Santo Amaro, Tel. 2924 6118

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

Assaltos
Sindicato exige medidas 

emergenciais - Pág. 2

MAIS MOTIVOS 
PRA GREVE:

ECT diz que 
não tem 
dinheiro 

para a PLR!
Na maior cara de pau, os negociadores 

da ECT disseram na mesa de negociação 

da Campanha Salarial que a empresa 

não tem dinheiro para pagar a PLR. A 

ECT tem a obrigação de pagar uma PLR 

decente, nem que seja com greve! Já 

está decidido: ou vem uma PLR de-

cente, ou vai ter greve novamente!.

Concurso 
com só 12 

vagas para 
São Paulo

A empresa também informou na 

mesa que realizará concurso públi-

co em setembro. Mas para ela, há 

apenas 12 vagas em aberto na DR-

-SPM. Isso é loucura! Estão querendo 

oficializar a escravidão. Greve nela!

Estas são lutas desta 
Campanha Salarial, que 

se juntam às demais rei-
vindicações da categoria.  

Empresa afronta o trabalhador na 
negociação da Campanha Salarial! 
Sindicato chama a categoria pra luta!
A direção da ECT pôs prepostos sem poder de decisão para negociar e ameça ir ao TST.   Ela 
está brincando e afrontando os trabalhadores e suas representações sindicais! GREVE NELA!

A empresa deixou claro que 

não quer negociar nada nem 

apresentar propostas para os 

trabalhadores ao colocar paus 

mandados, sem poder de decisão 

e sem experiência para conduzir 

a negociação, como ocorreu 

nas últimas reuniões com a 

FINDECT, das quais participou o Presidente 

do SINTECT-SP, Elias Diviza. Além disso já 

ameaçou suspender as negociações e entrar 

com pedido de Dissídio Coletivo no TST.

Não vamos aceitar essa provocação! O 

Sindicato convoca a categoria a se mobilizar 

e mostrar sua força! Já está evidente que só 

assim vamos obrigar a empresa a se portar 

com seriedade e apresentar propostas. 

Em reunião no dia 04/08, dirigentes dos 

Principais reivindicações 
da Campanha Salarial

Reposição integral da inflação e aumento 
real de 10%

Implantação imediata da entrega matu-
tina em todos os CDDs do país

Realização de Concurso Público e 
contratação de mais funcionários já

Reajuste no VA para R$ 40,00
Reajuste no Vale Cesta para R$ 387,00
Adicionais de atividades para todos os 

trabalhadores, e aumento de 15% para 
25% para o adicional do trabalho aos 
finais de semana

Quebra de caixa de R$ 427,95 
Reajuste no diferencial de mercado, con-

forme cálculo do DIEESE, para corrigir 
as perdas provocadas pela inflação e 
incorporação ao salário

Manutenção do Ticket extra (Vale Peru)

Sindicatos filiados à FINDECT foram protago-

nistas na unificação do calendário de lutas da 

Campanha com todos os sindicatos do Brasil. 

Esta unidade é fundamental para enfrentar a 

intransigência da ECT e do governo. A PROXI-

MA ASSEMBLEIA JÁ DECRETARÁ ESTADO DE 

GREVE E MARCARÁ A ASSEMBLEIA DE GREVE! 

Fique atento e mobilizado. Esta assembleia 

terá de estar lotado para mexer com a ECT e 

obrigá-la a negociar de verdade.

Diviza fala na reunião com os sindicatos

Carro do Correio capotado 
após assalto em São Bernardo
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Sorocaba: prédios
ruins e más condições
de trabalho
A ECT abandona trabalhadores e negligencia a si-

tuação. O prédio da REVEN 2, por exemplo, é utilizado 
por poucos trabalhadores de vendas enquanto poderia 

abrigar o CDD Além Ponte, que está em prédio inadequado. A maioria das 
unidades tem alguma deficiência, como as ACs Mairinque, Porto Feliz, Apiaí,  
Piedade e Tietê, que não comportam mais os carteiros por falta de espaço, 
dificuldade para carregar e descarregar e falta de ventilação. 

Os CDDs também enfrentam sérios problemas. Há prédios mal localizados, sem 
estacionamento, falta de ventilação, área insuficiente para arrumação de enco-
mendas, falta de sanitários, refeitórios em local inadequado, entre outros.

Tudo isso vem prejudicando os trabalhadores. Levam a desperdício de tempo 
e deterioração das condições de trabalho.

Ação Sindical: O SINTECT-SP entregou , no início do ano, oficio ao Diretor 
Regional DR-SPI expressando sua preocupação com as más condições de trabalho 
nas unidades em Sorocaba e Região. Já estamos na metade do ano de 2015 e 
não vemos  preocupação em oferecer melhores condições de trabalho, em novas  
locações de unidades para Correios. Exigimos soluções urgentes!!!

Expediente: Jornal do Sintect-SP. Presidente: Elias Cesário Brito Jr. (Diviza); Diretor de Imprensa: Douglas Melo; Jornalista responsável: José Bergamini - MTB 23668;  Tiragem: 15 mil exemplares.

Adicional de periculosidade para 
motociclistas terá ação judicial do Sindicato

Os advogados da FINDECT e do SINTECT-
-SP entendem que os carteiros motociclis-
tas têm direito a receber, cumulativamen-
te: 1. Gratificação de função; 2. AADC; 3. 
Adicional de periculosidade.

Eles acumularam experiência e já conhe-
cem os argumentos de defesa da empresa, 
pois atuaram no Dissídio do TST. Portanto, 
procure o jurídico do SINTECT/SP na sede ou 
nas subsedes para abrir o processo e exigir 
o seu direito.
Documentos exigidos para propor a ação:

•CÓPIAS SIMPLES das páginas da Carteira de
Trabalho, que contenham: número e série da 
CTPS / Fotografia /Qualificação civil (dados do 
trabalhador) /Contrato de Trabalho (página onde 
consta anotações do registro na ECT);
•Cópia simples da Cédula de Identidade (RG),
do CPF e do PIS;
•Cópia simples do Comprovante de residência;
•Cópia simples de todos os contra-cheques
(holerit’s) a partir de outubro de 2014;
•Currículo Funcional do Trabalhador (disponível 
na intranet),  que prova que o trabalhador exerce 
suas atividades com motocicleta.

O Sindicato exige que a ECT 
adote medidas emergenciais 

contra assaltos
COMPANHEIROS DO CEE SÃO 
BERNARDO VÃO PARA ÁREAS DE 
RISCO SEM ESCOLTA E SÃO VÍTIMAS 
DE ASSALTOS FREQUENTES. 
PROBLEMA ATINGE TODA A DR-SPM!

No último caso ocorrido no CEE São Ber-
nardo, roubaram os trabalhadores e levaram 
o veículo, que foi capotado logo em seguida. 
O roubo ocorreu em uma área de alto risco, 
que tem restrição de entrega sem escolta 
armada. Os companheiros foram obrigados 
pela ECT a ir à área mesmo sem segurança.

E a empresa vai mandá-los de novo para 
o local. Esta é a conclusão da fala dos re-
presentantes da ECT em reunião realizada 
no setor. O preposto da empresa disse ao 
Companheiro Peixe, Secretário Geral do 
Sindicato, que os  trabalhadores do setor 
vão todos para a rua mesmo sem escolta.

Esse absurdo não pode ser tolerado!
O Sindicato 

cobra há anos a 
implantação de 
chips nas enco-
mendas. E nada 
da empresa im-
plantar. Cobra 
o aumento do
número de escol-

tas. E nada. Cobra a colocação de vigilantes 
armados nas Agências e nos setores mais 
perigosos. De novo nada.

Recentemente no CDD Cidade Tiradentes, 
os bandidos resolveram assaltar diretamente 
o setor. Resolveram aumentar a produtivida-
de, pois ir direto à fonte rende mais do que 
assaltar os trabalhadores nas ruas. Depois de 
uma forte e decidida greve dos companheiros, 
encaminhada com agilidade e competência 
pelo Sindicato, a empresa se comprometeu 
a remanejar as encomendas do setor.

A conclusão é que precisamos ir à luta para 
a empresa tomar medidas!

No CDD Cidade Tiradentes a medida veio 
com a luta. O mesmo ocorreu no CDD Embu 
das Artes, depois de 8 dias de greve. Por isso 
o Sindicato irá mobilizar toda a categoria caso 
a ECT não adote medidas emergenciais para 
resolver esse problema grave que atinge toda 
a base territorial.

Lixo se acumula no CTC Santo Amaro
Os trabalhadores da empresa terceirizada de limpeza não estão trabalhando sob 

a alegação de que não receberam os salários. A terceirizada alega que a ECT não 
a pagou. Com isso, já passa de uma semana que não tem faxina na unidade. Nin-
guém aguenta mais o acúmulo de lixo, a sujeira e o mau cheiro nas áreas internas 
e externas e nos banheiros, além da falta de reposição de água nos bebedouros. 
Desesperados, os trabalhadores contrataram, do próprio bolso, uma funcionária 
para fazer a limpeza. E ela, sozinha, tá fazendo o que pode, mas é muito trabalho 
para uma pessoa só. Este é mais um dos absurdos que mostram a incompetência 
administrativa da Direção Regional da ECT.

Ação Sindical: O Sindicato enviou ofício à ECT exigindo solução imediata. 
E foi ao setor conversar com os trabalhadores sobre o problema e a decretação de 
greve por tempo indeterminado em todo complexo , caso a empresa não tome 
atitude urgente. Vai também acionar a Vigilância Sanitária para fiscalizar, autuar 
e multar a empresa.

SOS CDD Bairro do Piqueri
Os carteiros do setor estão sofrendo a mais de um ano com dobras excessivas, 
distritos estão ficando parados por falta de efetivo, além das péssimas condi-
ções de trabalho e higiene, principalmente no refeitório, onde já foi detectada 
a entrada de ratos e pombos.

Ação Sindical: O Sintect-SP já encaminhou vários ofícios à empresa, que 
nem sequer responde ou resolveu os problemas desse setor. Diante da falta de 
atitude da DR-SPM, uma greve por tempo indeterminado será realizada, caso a 
empresa não resolva de fato os problemas da unidade.

Chefia impõe terror no TECA Rodoanel
Os OTTs estão sendo assediados e perseguidos, a chefia está desrespeitando as 
restrições médicas e demorando no agendamento do médico do trabalho. Faz 
convocações obrigatórias para trabalhar nos dias de folga e pune aqueles que não 
as atendem. Além de todas essas atrocidades, a ECT transferiu os trabalhadores 
para o novo complexo de Cajamar, mas não oferece condições de acessibilidade, 
viabilidade ou fretado para essa localidade.

Ação Sindical: O Sindicato realizou reunião setorial na unidade, em seguida 
se reuniu com a ECT para cobrar uma solução imediata para os problemas. Devido 
à demora da empresa para apresentar soluções, foi realizada uma assembleia, em 
que os trabalhadores aprovaram estado de greve, e caso a empresa não resolva os 
problemas, uma greve por tempo indeterminado será deflagrada.

Companheiro Peixe em assembleia no CDD Cidade Tiradentes!


