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ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA
Para análise e aprovação do Balanço Financeiro do exercício
de 2018 e da Previsão Orçamentária para o exercício 2020

Dia 07 de junho/2019, 18h00
No Hotel Dan Inn Planalto, situado na Avenida
Cásper Líbero, 115, Centro, São Paulo, SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e Região Postal
de Sorocaba, no uso das atribuições que lhe conferem os estatutos sociais e
a legislação sindical , convoca os associados, quites e em condições de votar,
para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 07 de
Junho de 2019, às 18h00 em primeira convocação e às 18h30 horas em segunda convocação no Hotel Dan Inn Planalto, situado na Avenida Casper Líbero,
115, Centro, São Paulo, SP, CEP 01207-010, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) leitura a provação das ata da assembleia
anterior; b) leitura e aprovação do relatório da Diretoria correspondente ao
exercício de 2018; c) leitura e aprovação por escrutínio secreto das peças que
compõem o Balanço Financeiro do exercício de 2018, instruídas com o perecer
do Conselho Fiscal; d) leitura a aprovação por escrutínio secreto das peças que
compõe o processo de Previsão Orçamentária para o exercício 2020, instruídas
com o parecer do Conselho Fiscal. São Paulo, 31 de maio de 2019.
Elias Cesário de Brito Junior Presidente

SINTECT-SP convoca toda
a categoria Ecetista para a
Greve Geral de 14 de junho

Todos unidos para resistir e lutar para barrar a reforma da
Previdência, defender direitos e os Correios contra a privatização!
O SINTECT-SP está unido às Centrais Sindicais e demais entidades e
movimentos sociais na construção
e na convocação da GREVE GERAL
de 14 de junho.
Participar da Greve Geral de 14
de junho é uma necessidade. A
Greve Geral é uma ferramenta legítima de defesa dos trabalhadores
e, se participativa e vitoriosa, pode
impedir os profundos ataques aos
direitos adquiridos em anos de
lutas que representa a proposta de
reforma da Previdência do governo
federal.

zação no local de trabalho e nas
comunidades.

Em defesa dos Correios
Uma Greve Geral unitária, grande, forte e vitoriosa vai ser um lance
decisivo da luta contra a reforma
da Previdência! E também contra
a privatização das estatais, entre
elas os Correios, que o governo já
disse que quer privatizar.
Derrotar o governo na reforma da
Previdência vai enfraquecê-lo em
suas iniciativas de entrega do patrimônio nacional, como as privatizações. Por isso significa defender
o Correio público e de qualidade,
e com ele o direito da população
à universalidade do serviço postal
e dos nossos empregos e direitos!

Diga NÃO à reforma da
Previdência. Entre na luta!
O SINTECT-SP esteve em todas
as lutas contra a reforma da Previdência. E agora chama todos a
participarem da Greve Geral de
14 de junho, inclusive na organi-

Todos na
Greve Geral!

Reforma elimina seu direito de se aposentar
A PEC 06/19, já aprovada na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e em análise em
Comissão Especial, impõe idade
mínima de 65 anos para homens
e 62 para mulheres, acaba com
a aposentadoria por tempo de
contribuição e impõe 40 anos
de tabalho para o trabalhador
ter direito a se aposentar com o
valor a que teria direito, do con-

trário fica só com 60% dele. Com
isso, acaba com as perspectivas
de aposentadoria para a maioria
dos brasileiros, especialmente as
gerações mais jovens.

A PEC cria ainda o sistema de
capitalização, que é a privatização
da Previdência, com a substituição
do regime solidário por poupanças
individuais.

Também quebra o tripé da Seguridade Social, põe fim à solidariedade
e tira a Previdência da Constituição,
colocando-a em lei ordinária, o que
facilita mudanças futuras e mais
ataques à aposentadoria.

Nele, cada um faz a sua poupança,
sob administração de bancos, corretoras ou fundos de pensão, que
aplicam o dinheiro como querem.
Já conhecemos essa história, não?
O Postalis está ai como exemlpo.

Além disso, as empresas ficam
isentas de contribuir e não há
impostos direcionados ao sistema.
O trabalhador que tiver sobra de
dinheiro poupa, o que não tiver,
trabalha até morrer!

Precisa de mais
motivos para
participar da
Greve Geral?

