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

Leia na pág 4
97253-3275

Início da Campanha Salarial
reforça necessidade de
união da categoria na luta
A empresa não trouxe
propostas para a
mesa, apesar de já
estar com a Pauta
de Reivindicações da
categoria há tempos.
A história se repete e
mostra que a postura
da direção da empresa
será a mesma de
Campanhas anteriores,
o que exige unidade
total da categoria para
resistir e conquistar!

Diviza e demais representantes da FINDECT na mesa de negociação

-SP!
AÇÃO NA BASE É PRIORIDADE NO SINTECT

Leia mais na página 3

Leia mais na página 3

Conquista do
Adicional de 30%
completa 10 anos
Pág. 4

Vamos apostar na
luta em defesa do
nosso Convênio
Médico e do Acordo
Coletivo, que
conseguimos manter
integralmente
na luta da última
Campanha
Salarial, com
responsabilidade
e experiência nas
negociações e na
condução da luta da
categoria!

Comissão de trânsito
anistiou mais de
1000 motoristas e
motociclistas - Pág. 4

ELEIÇÃO para a Diretoria do
Sindicato será nos dias 10, 11 e
12/07. Veja a composição das 4
Chapas que concorrem - Pág. 2
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Eleições para a Diretoria do SINTECT-SP
Nos dias 10, 11 e 12 de julho a categoria vai às urnas escolher a Diretoria do Sindicato para o mandato 2019/2023
A participação dos sócios é imprescindível para fortalecer a democracia e a representatividade sindical, além da unidade da categoria e de sua força frente a empresa e os governos. Todos os companheiros que são sócios têm direito a votar em uma das urnas que percorrerão os setores e serão colocadas em postos fixos – veja o roteiro das urnas no site do SINTECT-SP (www.sintect-sp.org.br).

Conheça a composição das quatro Chapas que concorrem ao pleito:
Chapa 1

“Mudar pra valer”
MIZAEL CASSIMIRO DA SILVA
SALETE APARECIDA FREITAS DE JESUS

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

“Oposição CSP Conlu- “Responsabilidade, “AlternativadeLuta”
tas - Muda Sindicato” Resistência e Luta! “
JOSE DE RIBAMAR DA SILVA PASSOS

WELLINGTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

ELIAS CESARIO DE BRITO JUNIOR

LUIZ CARLOS MUNIZ

PAULO HENRIQUE FAUSTINO DE OLIVEIRA

JULIANA DE CASTRO BIANCHINI VIEIRA

ROGERIO BUENO DA SILVA

DANIEL DOS REIS

MOISES GONÇALVES DA SILVA

GERALDO FRANCISCO RODRIGUES

RICARDO ADRIANE RODRIGUES DE SOUSA

CLAYTON FERREIRA DE OLIVEIRA

FABIO RAMOS DOS SANTOS SIMÃO

FERNANDO PRONI

VAGNER DO NASCIMENTO

CRISTIAN COSTA ALVARENGA

EDMILSON PINHEIRO DE MATOS

SANDRO APOLINARIO DE OLIVEIRA BRONE

MANOEL DE LIMA FEITOZA

JOAO JOSE MOURA E SILVA

JOSE RIVALDO BEZERRA TELES

GLAUBER SILVA ANDRADE

MILTON DE JESUS MIGUEL

ROBSON RODRIGUES LEMES

VANDERLEI TORRES

DANIEL ALVES KONISHI

DOUGLAS CRISTOVAO DE MELO

ROMILDO LUIZ DA FONSECA

NILTON DA SILVA NASCIMENTO

CLAYTON RAIMUNDO BENTO

EDILSON PEREIRA

RIVANILDO BEZERRA DA SILVA

EDSONEI BARBOSA NERY

JOSEILMA ANUNCIAÇAO DOS SANTOS

NESTOR DOREA DA COSTA FILHO

FERNANDO NICASSIO DE SOBRAL

SILVANA REGINA AZEREDO DOS SANTOS

VALTER DA SILVA

GILMAR GOMES DA SILVA

JOSCELIO AMARO DA SILVA

JULIO CESAR ALVES DE MELO

RICARDO APARECIDO DE JESUS MOREIRA

JOSE MARIA DA SILVA

CECI MARIA DE MACEDO

MARIA APARECIDA DE MACEDO

DINO ALMEIDA LIMA

JOSE EXPEDITO CAMILO NASCIMENTO

PAULO SANTOS GUILHERMINA

NAILTON JERONIMO DA SILVA

RICHARD MIRANDA CARVALHO

LILIAN SANTOS DE SALES

ANTONIO ABEL GONÇALVES

DAVID RIBEIRO DE MOURA

PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

LUIS CARLOS RODRIGUES

WILIAM JOSE DE PAULA

WALDIR TEIXEIRA DA SILVA

GILSON GUSTAVO FERRERIA

ANDERSON PACHECO VILAS BOAS

MARCOS HENRIQUE MINEO

AGNALDO NERY SALES

ALDO MIRANDA DOS SANTOS

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA

RONALDO VIANA DA SILVA

PAULO SERGIO XAVIER

EDILSON DA CONCEIÇAO

MARCIANO VIEIRA DA SILVA

IRENE COSTA SUTER

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAÉ

CICERO JUNIOR VIEIRA DANTAS

WILLIAN LIMA DOS SANTOS

CLEBERTON BATISTA TRASSATO

EDUARDO SANTOS ANDRADE

ADILSON AMBROSIO

EGILSON NUNES DA SILVA

GILSON ALVES DOS SANTOS

RICARDO JOSE SEVERINO

VALMIR GONÇALVES DA CUNHA

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

NYLSON DE OLIVEIRA

PAULO ROBERTO DA SILVA CERQUEIRA

MARCELO SOARES

WESLEY AMORIM

PAULO LUIZ FERREIRA

ROBERTO SILVA DE ARAUJO

JOSE FAUSTO CORREIA

JOSE CARLOS GOMES SILVA

BENAILDO DOS SANTOS ALVES

ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA

EDUARDO ALVES DE MEIRA

EDUARDO LOPES

ANTONIO CARLOS NUNES

MOISES NUNES DOS SANTOS

ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO TEIXEIRA

LUIZ RIBEIRO DA SILVA NETO

ELVIS LEITE DOS SANTOS

MARTA ALVES CUSTODIO

VALDEMIR SANT ANNA
CARLOS CEZAR FRANDINI
JOSE AILTON DE MATOS BISPO
HELENA DE CAMPOS LEITE
NICOLAU DE SOUZA SANTOS
JULIO PAULINO

CLAUDINEI CAMPOS PINTO
JOSE CLAUDIO FABIANO DA SILVA
JOSE NEWTON PEREIRA FILHO
LUIS SANDRO RIBEIRO SILVA
CARLOS ALBERTO MOTTA FERREIRA
APARECIDO MILITAO VENANCIO

FRANCISCO CALVO RUBIO FILHO

FRANCISCA IDALINA DA SILVA

ALEX SILVA DE OLIVEIRA

ROGER GOMES DE OLIVEIRA

MICHELE DE SOUZA DO NASCIMENTO

JOAO FAGNO ALVES

SAMUEL RONALDO DE SOUZA CHAVES

ALDO NEI DE OLIVEIRA

MARCOS AURELIO VIEIRA DIAS

ROBERIO LOPES DE MENDONÇA FILHO

JAIRO FONTES DA SILVA

JOSE INACIO SALES

ANA PAULA DE FREITAS

HEBER NOVAIS DA SILVA

FRANCISCO JOSE DA ROCHA NETO

LUCIANO MENDONÇA BARROS

ROBSON DE CAMPOS AFFONSO

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

JOSE EXPEDITO POVA

ANTONIO SCALAMBRINI

THIAGO SANT ANNA ALVES
CELSO RICARDO DO NASCIMENTO
ENEIAS GOMES COELHO
AIRTON ALVES DOS ANJOS
BETANIA MARIA DA SILVA ROSA
CICERO PEREIRA
DAVI MOTT MENIN NETO
CARLOS BARBOSA RODRIGUES
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UNIÃO TOTAL NA CAMPANHA SALARIAL 2018
Primeira semana foi morna e mostrou que direção da ECT vai repetir dinâmica da
Campanhas anteriores e tentar manter ataques à estatal e aos trabalhadores!
A FINDECT e o SINTECT-SP se
deslocaram a Brasília e fizeram todo
esforço para garantir o início das negociações. De positivo, foi definido
calendário com reunião final de negociação no dia 16 de julho. Nessa
data todas as cláusulas devem estar
discutidas e a proposta da empresa
deve estar pronta para avaliação da
categoria em assembleias.
O início das discussões das cláusulas sociais não foi produtivo nem
proveitoso. A empresa não trouxe

ções com bastante antecedência.
Nela estão as propostas e reivindicações dos trabalhadores. A
empresa já as conhece, teve tempo
de analisá-las e trazer respostas e
propostas.
E isso prejudicou e discussão das
conquistas históricas da categoria
ecetista que estão nessas cláusulas,
como o convênio médico, que muito nos interessa e mobiliza.
Exigimos seriedade e agilidade

propostas, embora a FINDECT tenha

nas negociações. Já conhecemos

protocolado a pauta de reivindica-

a prática protelatória da direção da

SINTECT-SP em açao na base

ECT. Enrola e deixa para apresentar
seu pacote de maldades no último
minuto, e quer resposta rápida.
Não vamos aceitar isso!!! Por isso o
SINTECT-SP e a Federação cobraram
a apresentação rápida de propostas, para a categoria ter tempo
de refletir, se posicionar e decidir
suas ações.

em defesa dos direitos da
categoria, por um reajuste
salarial que eleve a dignidade dos trabalhadores e por
uma empresa pública e de
qualidade”, assegura Diviza.

O presidente do nosso Sindicato
e vice-presidente da FINDECT, Elias
Brito (Diviza), enfatiza que, mesmo
diante das dificuldades, os trabalhadores estarão firmes e unidos. “Vamos ir a Brasília até o dia 16 lutar

firmeza, rumo à vitória que
tanto precisamos. As negociações continuam até 16 de
julho. E nós temos até lá para
preparar uma grande mobilização e uma grande luta!

É nesse caminho que vamos, com responsabilidade,
seriedade, experiência e

Informar e mobilizar a categoria é
a principal preocupação do Sindicato!
Por isso os Diretores estão constantemente nos setores de
trabalho. A defesa do plano de saúde e dos Correios contra
a privatização estão na ordem do dia. Os Diretores também
aproveitam esse momento para ouvir os trabalhadores e
suas demandas, resolver problemas, orientar, esclarecer e
manter a mobilização permanente da categoria em defesa
de direitos e novas conquistas.

RPN

A mobilização e a
participação
de todos é
essencial
para alcançarmos
vitórias.

CDD Vila Carrão

Os ataques da direção da empresa e
do governo Temer são intensos. Temos
que nos defender com toda a força
para não perdermos direitos históricos, conquistados com muita luta.

CDD São Mateus

Defesa do
convênio
médico é
prioridade
A Campanha Salarial deste
ano está centrada na manutenção dos direitos e conquistas do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT). A batalha
principal é pela revogação
da decisão do TST, que modificou unilateralmente a cláusula do convênio médico,
com o acordo em vigor, o que
fere a Constituição Federal
e prejudica imensamente a
categoria.
Para tanto, além das ações
judiciais em trâmite, a pauta
entregue à empresa pela
FINDECT reivindica assinatura do Acordo nos mesmos
termos do acordo fechado
ano passado, com manutenção do convênio médico
como estava antes da absurda decisão do TST.
A luta por aumento salarial
também será grande. Num
cenário de inflação perto de
2%, nossa batalha será por
um aumento salarial que
melhore o poder de compra
dos trabalhadores ecetistas.
Todos e todas na luta com o
SINTECT-SP e a FINDECT!!!

Jaguaré
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Sindicato consegue na justiça a devolução
para os trabalhadores de dinheiro
descontado indevidamente pela ECT

O PROCESSO nº 0017510-88.2010.4.03.6100 solicitou restituição (indenização) aos trabalhadores da
categoria de valores recolhidos indevidamente pela ECT à Receita Federal como contribuição previdenciária.
Trata-se de uma ação coletiva, em que o
Sindicato representa todos os trabalhadores
envolvidos. Os valores cobrados incidiram
sobre adicional de férias (terço constitucional de férias), aviso prévio não trabalhado
e décimo terceiro salário reflexivo ao aviso
prévio, bem como sobre o benefício recebido
nos primeiros quinze dias de afastamento do
trabalho por motivo de doença ou acidente.
A VITÓRIA DO SINTECT/SP BENEFICIA TODA
A CATEGORIA! A ação transitou em julgado no
começo do ano, ou seja, não há possibilidades
de recurso, restando tão somente a restituição
dos valores aos trabalhadores.
O Sindicato conseguiu também que estes
valores sejam depositados pela ECT em conta
judicial, em favor dos trabalhadores, de acordo
com as jornadas individuais, férias e auxílios
recebidos por cada um durante o período de

novembro de 2013 à janeiro de 2015.
Os valores serão restituídos diretamente
em folha para cada ecetista, enquanto o
período restante em discussão no processo
será abrangido desde agosto de 2005 até a
data do efetivo pagamento. Sendo assim,
o trabalhador que contribuiu para o INSS
desde agosto de 2005 será indenizado sobre
estes valores.
Com a tarefa de acompanhar e garantir a devolução a cada trabalhador, o
SINTECT-SP solicita a todos os companheiros da categoria, que sejam filiados ao Sindicato, que imprime a ficha
financeira - disponível no RH 24 horas
- e a e nt re g u e m n a s e d e o u a u m D i re to r
do Sindicato junto com documentos de
identificação para homologarem e reconhecerem o seu direito na ação coletiva.

Mais de 1000 anistiados pela

Comissão de acidentes de Trânsito
A Comissão Paritária para analisar acidentes de trânsito foi uma conquista que a atual
Gestão do Sindicato levou muito a sério.
Por isso colocou dois Diretores na Comissão para brigar com a empresa.
O resultado foi um aumento enorme na quantidade de trabalhadores
que foram anistiados do custeio dos danos aos veículos acidentados.
Em São Paulo mais de 1.000 motoristas e motociclistas foram beneficiados. Alguns se livraram de dívidas praticamente impagáveis, de R$ 50
mil ou mais. Antes da comissão paritária, os trabalhadores arcavam com
quase todos os custos.

ESSE É MAIS UM EXEMPLO DE UMA DIREÇÃO SINDICAL
RESPONSÁVEL E COMPROMETIDA COM A CATEGORIA!

Conquista do adicional de 30% nos salários completa 10 anos!
Depois de muitos anos de luta pela adicional de 30%, a categoria ecetista conquistou o Adicional numa grande luta dirigida PELA ATUAL GESTÃO em 2008
Desde 2007 a categoria contava com os trabalhos da Comissão que debatia o projeto de lei.
A atuação dessa comissão resultou em apoio
aos trabalhadores e trabalhadoras. A isso se
somou a forte mobilização da categoria e o
trabalho da ATUAL GESTÃO DO SINDICATO,
QUE ESTAVA NO COMANDO. O resultado foi a
aprovação do Projeto que concedeu o Adicional de 30% aos Carteiros.
Mas faltava uma parte importante para ele
entrar em vigor, que era a sanção do Presidente
da República – Para quem não se lembra, o
Presidente era Lula. Na Campanha Salarial de
2008 a categoria realizou uma greve vitoriosa,
que resultou em diversas conquistas importan-

tes. Uma delas foi a proposta do governo de criar o
Adicional aos trabalhadores. Ele continua em vigor
e, nesses 10 anos, beneficiou milhares de trabalhadores e suas famílias com um reforço importante
no orçamento.

Isonomia = direitos iguais
O Acordo de 2008 também contou com uma
conquista histórica, esperada pelos trabalhadores.
Por quase 10 anos, que foi a isonomia de benefícios. Com ela, todos os trabalhadores da categoria
passaram a ter direito a anuênio e à gratificação de
férias de 70%. Essas conquistas foram conseguidas
após muita luta e mobilização organizada e
responsavelmente dirigida pela Diretoria do Sindi-

cato. Representaram o fim de uma política neoliberal de divisão da categoria entre “antigos” e “novatos”, pois o anuênio e o adicional de 70% só valia
para quem tinha mais de 10 anos de casa.

Essas vitórias destacam a importância
de ter no Sindicato uma Diretoria
responsável, experiente e comprometida com a luta e os direitos da categoria. Assim é possível obter vitórias e
reverter ataques feitos em momentos
complicados para os trabalhadores,
como o vivido atualmente.

