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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:

Em primeira 
reunião com 
nova direção 

da ECT, 
Sindicato faz 

cobranças

Leia na pág. 2WhatsApp (11) 97253-3275

Cadastre o número do WhatsApp do 
SINTECT-SP em seu celular e receba 
sempre as notícias em primeira mão

(11) 97253-3275

O SINTECT-SP parabeniza os Carteiros 
masculinos e femininos pelo trabalho de 
excelência que realizam, sob sol, calor, 
chuva e sem as condições adequadas de 
segurança, garantindo a integração e o di-
reito dos brasileiros à comunicação postal!

Todos merecem e precisam ser reconhecidos, 
respeitados e valorizados! Essa é nossa luta!

SINTECT-SP e FINDECT conquistam 
Adicional de 30% para Atendente e 
OTT reenquadrados como Carteiros

Implantação da 
Entrega matutina já!

Em 20 anos de trabalho, 
um carteiro caminha cerca 
de duas voltas na terra, 
sob sol ou chuva. Isso 
num país tropical e quente 
como o nosso, sob calor 
próximo aos 40 graus em 
vários meses do ano.

Os danos à saúde são 
evidentes. Seja o desgaste 
físico, sobretudo da colu-
na, ombros e joelhos, ou 
os riscos da radiação solar 
para a pele.

Isso tudo fez o Sindicato, 
com apoio dos cartei-
ros, reivindicar a entrega 
matutina e o limite da 
percorrida. São medidas 
necessárias, questão de 
saúde e humanidade. 

Sindicato e 
FINDECT na luta!

O SINTECT-SP e os de-
mais Sindicatos filiados à 
FINDECT estão debatendo 
encaminhamentos sobre a 
ação civil pública que limita 
a percorrida do carteiro em 
7 km e sobre a implantação 
imediata da entrega matu-
tina. Esse tema é tratado 
como prioritário pela atual 
diretoria do SINTECTSP e 
da FINDECT.

Cobrança intensa 
do Sindicato e da 
federação garantiu 
a correção de uma 
grande injustiça!

Próximo passo é 
exigir pagamento 
retroativo.
O Sindicato fez forte cobrança 

à direção da empresa para 

corrigir a injustiça praticada 

contra os Atendentes Comer-

ciais e OTTs reenquadrados 

como Carteiro. Eles não esta-

vam recebendo o Adicional de 

Atividade de Distribuição e/ou 

Coleta (AADC 30%), e passarão 

a receber a partir deste mês.

O adicional de 30% do salário 

base é um direito conquistado 

pela categoria na luta. No 

reenquadramento, a empre-

sa criou regra limitando o 

pagamento, vinculando-o a 

atividade externa. 

O Sindicato cobrou, insistiu 

e conseguiu garantir esse 

direito a todos que ocupam 

cargo de carteiro.
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Em primeira 
reunião com a nova 

direção da ECT, 
Sindicato cobra 

posicionamentos 

O companheiro Diviza, presi-
dente do SINTECT-SP e Vice-Pre-
sidente da FINDECT, participou 
de reunião com a direção da ECT 
indicada pelo novo governo, no 
começo de janeiro, para para 
tratar desses 3 temas.

O DDA é uma questão delicada, 
pois diversos acordos com dire-
torias regionais para suspensão e 
limitação da implantação não fo-
ram respeitados, inclusive em São 
Paulo. Há também localidades em 
que os problemas se acumulam 
com esse sistema por problemas 
estruturais como falta de efetivo 
e SDs fora da realidade.

Diviza cobrou um posiciona-
mento claro da direção da ECT 
quanto ao DDA e aos acordos 
descumpridos. 

Também cobrou a retomada 
imediata da Entrega Matutina 
nas Unidades que ainda não 
foram contempladas. Essa é uma 
questão importante para a saúde 
do trabalhados, sobretudo nas re-
giões mais quentes, que tem sido 
negligenciada pela empresa. Para 

o Sindicato, ela tem que ser defi-
nida claramente e equacionada 
em acordo com as especificida-
des de cada localidade.

Ponto eletrônico
A direção da ECT mostrou 

interesse em não imprimir o 
comprovante de registro de 
ponto eletrônico, segundo ela 
para diminuir custos.

O SINTECT-SP e a FINDECT 
não concordaram, pois o 
impresso é a única prova do 
trabalhador em caso de diver-
gências, que podem ocorrer 
por falha do equipamento.

Por isso se posicionaram 
pelo cumprimento da legisla-
ção, que impõe a impressão, 
para que a ECT busque outras 
formas de conter custos sem 
prejudicar a preservação dos 
direitos do trabalhador.

O SINTECT-SP espera que 
a abertura ao diálogo e à ne-
gociação, demostrada nessa 
reunião, sejam a tônica da 
direção da ECT nesse governo!

Cumprimento de acordos 
do DDA, implantação da 

entrega matutina e respeito à 
legislação do ponto eletrônico 

estiveram em pauta

Descaso e abandono 
no Alto Tietê 

Infestação de ratos e falta de manutenção 
dos veículos são problemas gritante nas uni-

dades da região. A manutenção não acontece 
por falta de pagamento das oficinas mecânicas 

credenciadas da região. A gerência responsável não faz nada 
para resolver o problema, e as cobranças aos trabalhadores con-
tinua intensa, a ponto de saírem para as entregas com veículos 
e motos com pneus carecas e sem freios.

Em ofício enviado pelo sindicato, em setembro/2018, responderam 
que as manutenções estavam normalizadas, mas não é a realidade 
que constatamos neste começo de ano: veículos e motos paradas 
por falta de manutenção ou funcionando com defeitos colocando 
em risco os trabalhadores.

CDD Capela do Socorro
está cheio de problemas

O descaso da GERAE é incrivelmente absurda. Essa unidade está 
com mais de 27 lâmpadas queimadas, banheiro feminino com pro-
blemas nos chuveiros, teias de aranha dominam as paredes e teto 
da unidade, além da fumaça dos veículos que estacionam pratica-
mente dentro da unidade por não ter espaço apropriado.

Os Trabalhadores não aguentam mais tanto descaso, tudo isso já 
denunciado e cobrado por eles na unidade, porém nada é feito. 
Não é de hoje que as unidades da Zona Sul estão abandonadas 
pelo descaso da direção da empresa na região!

Calor intenso sufoca 
trabalhadores e clientes nas 

agências da Zona Sul
Ar condicionado com defeitos e quebrados, ventiladores que não 
amenizam o calor, pedidos de reparo que nunca realizam....  Além 
do calor de mais de 30 graus dentro das agências! Essa é a situação 
que atendentes e clientes enfrentam com o abandono da empresa.

O Sindicato constatou em visitas que várias agências estão com 
temperaturas acima de 30 graus, tais como AC Parelheiros, São 
José, Capela do Socorro, SP Market e encaminhou um oficio co-
brando e dando um prazo para a solução imediata dos proble-
mas dessas unidades.

AC Parelheiros sem 
atendimento do Banco Postal

Há meses a unidade está sem atendimento do Banco Postal, 
apesar de estar habilitada. Após um assalto que danificou o mo-
nitoramento da agência, a ECT suspendeu o atendimento e os 
trabalhadores e população estão sendo prejudicados pela má 
gestão, que não resolve o problema. O Sindicato exige o imedia-
to retorno do atendimento do Banco Postal na agência.


