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RACISMONÃO!!!
O momento é de união
e organização para a resistência aos retrocessos
na democracia. Racismo,
machismo, LGBTfobia voltaram a assombrar após
anos de avanços democráticos. A pregação de
ódio e divisão social, que
busca a continuidade da
exploração econômica e
da desigualdade social,
estão na raiz dessa ferida
que reabre.
Todos os trabalhadores
são vítimas desse processo. Retirada de direitos,
fim da aposentadoria,
privatização de estatais
e dos serviços públicos
atingem igualmente toda
a população que depende
de seu trabalho para sobreviver. A solidariedade
e a inclusão são, assim,
palavras da vez. Todos
estão sob ataque, mas
há os que sofrem dupla
ou tripla ameaça devido
a sua condição social, de
raça ou gênero.
No Dia 20 de novembro
Negros e Negras vão
resistir e marchar por
direitos e pela democracia com o apoio de
todos os trabalhadores Concentração no MASP,
Av. Paulista, 13h00.

INFORME-SE SOBRE CÂNCER DE
PRÓSTATA, PREVENÇÃO E TRATAMENTO
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ENTREGA DAS FICHAS FINANCEIRAS ATÉ 30/11
As fichas são do período de 2005 a 2018 e são
necessárias para dar andamento aos cálculos
individuais de cada filiado contemplado.
Sem esse cálculo o filiado fica prejudicado,
porque ele é a garantia que a Diretoria do
Sindicato precisa para cumprir o compromisso de acompanhar e garantir a devolução
dos valores a cada trabalhador associado.

A ação do INSS feita pelo SINTECT-SP está ganha
e em processo de cálculos para a execução. Por
isso todos os contemplados pela ação VITORIOSA
precisam entregar as fichas na sede ou subsedes
do Sindicato, diretamente ao diretor de sua região

ou para o delegado sindical de sua unidade,
que dessa forma irá nos repassar para que
possamos agilizar o andamento.
A restituição (indenização) aos trabalhadores da categoria de valores
recolhidos indevidamente pela ECT
à Receita Federal como contribuição
previdenciária, Ffoi pleiteada pelo PROCESSO nº 0017510-88.2010.4.03.6100.
Ele transitou em julgado no começo do
ano, e não há possibilidades de recurso,
restando apenas a restituição dos valores aos trabalhadores e trabalhadoras.

