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

ASSEMBLEIA
Sexta, 08 de junho, 19h00

No CMTC Clube - Av. Cruzeiro do SUL, 808, Metrô Armênia

Para prestação de contas do exercício de 2017 
e previsão orçamentária para o ano de 2019

Todos unidos na defesa dos nossos direitos

Defesa do 

Convênio MédicoMAISFUNCIONÁRIOS

O 7º Congresso da FINDECT deu início à Campanha Salarial Unificada 2018, que exige 
união total, grande participação da categoria e responsabilidade dos Sindicatos! 

O SINTECT-SP sempre defendeu, incentivou e buscou a unidade da categoria como forma de fortalecer as lutas. Foi isso, 
mais a responsabilidade e o compromisso com a categoria que garantiram a manutenção do Acordo Coletivo na íntegra, 

na última Campanha Salarial. Vamos continuar assim, unidos na luta em defesa dos direitos da categoria,
                                                  com a participação de cada companheiro.
                                                                  Filie-se ao Sindicato!



Vamos recuperar 
nosso Convênio 

na luta!
Já fizemos isso antes e 
vamos fazer de novo!!!
Trazer de volta o convê-

nio médico sem mensali-

dade e com pais inclusos 

será a grande batalha da 

Campanha Salarial que 

se aproxima.

A luta judicial para 

derrubar a decisão do 

TST está viva. Mas a Cam-

panha é o verdadeiro 

campo de batalha. Lógi-

co que a Direção da ECT 

vai resistir. Mas quem 

tiver mais força vencerá! 

E COM  UNIÃO, APOIO 
AO SINDICATO E UMA 
LUTA SEM TRÉGUA, 
A VITÓRIA SERÁ DA 
CATEGORIA.

 Isso não é ilusão, ape-

sar do atual momento 

de ataques generaliza-

dos aos trabalhadores e 

seus diretos.

Ocorreu em outras 

ocasiões. Em 1999, por 

exemplo, a ECT mudou o 

manual interno e retirou 

os pais do Convênio. Mas 

a forte luta da categoria 

a fez voltar atrás. Em 

2006 eliminou a inter-

nação em apartamento, 

recuperada em 2009. 

Isso mostra que com 

uma grande luta temos 

toda condição de vencer 

e recuperar o que foi 

retirado. Para isso precisa-

mos estar unidos e ter no 

Sindicato uma Diretoria 

responsável, experiente, 

comprometida com os 

interesses da categoria e 

independente da vontade 

de grupos ou partidos.

Tome uma atitude e 
filie-se ao SINTECT-SP 

Você precisa do Sindicato e o Sindicato 
precisa de você! Essa parceria vai dar certo! 

Ao se filiar, você estará fortalecendo o órgão que repre-
senta e defende a categoria nas campanhas salariais e 
em todos os outros momentos de luta! 

PL SOBRE 
PREFERÊNCIA 

AOS CORREIOS 
POR ÓRGÃOS DO 

GOVERNO AVANÇA 
NA CÂMARA

O PL 6385/2016 teve parecer do relator 
aprovado por unanimidade na Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática (CCTCI) da Câmara dos 

Deputados e segue para outras comissões 
antes da votação em plenário.

A aprovação desse PL, de 

autoria do Deputado André 

Figueiredo, PDT/CE, aumentará 

a arrecadação dos Correios em 

cerca de R$ 20 bilhões, pratica-

mente dobrando a atual. Difícil 

entender por que o governo 

ainda não faz isso.

O PL dispõe sobre a prestação 

preferencial de serviços postais 

da ECT pelos órgãos públicos fe-

derais da Administração Direta 

e Indireta. A ele foi apensado 

(juntado) o PL 7638/2017, de 

autoria de vários Deputados, 

que tem o mesmo conteúdo. 

Quem consegue entender por-

que é necessário um PL para 

implantar algo tão óbvio.

O relator na CCTCI, Deputado 

Goulart, PSD/SP, afirmou em seu 

parecer que a contratação de 

prestação de serviços postais 

da ECT por parte dos órgãos 

públicos federais da Administra-

ção Direta e pelas entidades da 

Administração Indireta Federal 

é uma necessidade.

E está certo. Nada mais justo 

do que o governo fortalecer sua 

própria empresa para favorecer 

toda a população com o reforço 

do serviço postal em todo o país. 

E dar a ela amplas condições 

de atender à universalização 

da comunicação postal, que 

exige recursos para garantir o 

atendimento em áreas deficitá-

rias. Além de poder baratear e 

melhorar os serviços prestados 

à população.

O PL passará ainda pelas 

Comissões de Trabalho, de Ad-

ministração e Serviço Público; 

Finanças e Tributação e Consti-

tuição e Justiça e de Cidadania, 

antes de seguir para votação 

em plenário.

A FINDECT e o SINTECT-SP 

vão conversar diretamente 

com os Deputados e atuar 

ao máximo para garantir a 

aprovação desse PL tão ne-

cessário para acabar de vez 

com a conversa fiada de que 

o Correio dá prejuízo.


