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Participe da 
pesquisa da   
     COVID 19

Veja no verso

Sindicato garante 
na justiça vale 

alimentação/refeição 
integral aos grevistas
Superintendente SPM demorou a pagar e quis 
descumprir a liminar, mas o Sindicato 

agiu e ele foi intimado por oficial de 
justiça e obrigado a acatar a decisão  

2021 será ano de 
luta e unificação
A organização e a retomada das lutas de 
resistência aos ataques do governo e da 
direção da ECT e para barrar os retrocessos 
e a privatização é o desafio dos ecetistas 
e seus Sindicatos para este ano!

O governo  de  extrema 
direita destruidora de 
direitos e conquistas 

quer acabar com tudo que os 
trabalhadores e o povo conquis-
taram em suas lutas e retornar 
à idade da pedra.

E a direção da ECT tem um 
general segue suas diretrizes 
destrutivas. Assim como o 
Ministério da Saúde, onde Bol-
sonaro alocou um General que 
só faz o que ele manda, nesse 
caso nada, a não ser mentir para 
a população sobre coisas como 
a vacina contra a COVID.

O resultado das eleições muni-
cipais de 2020 mostraram enfra-
quecimento do bolsonarismo e 
a possibilidade da retomada da 
ação dos trabalhadores, em de-
fesa dos seus direitos que vem 
sendo violentamente atacados.

O principal recado das urnas 
foi a necessidade de união das 
forças populares, progressistas, 
defensoras dos direitos dos 
trabalhadores e da população.

O mesmo vale para o movimen-
to sindical dos Correios. Superar 
as diferenças, unir e lutar contra 

o inimigo comum, destruidor 
dos direitos, é a tarefa imediata 
colocada para todos.

Essa é uma condição para 
resistir ao longo do ano, com-
bater os ataques, o desmonte 
e a privatização e realizar uma 
Campanha Salarial forte para 
impedir retrocessos e recu-
perar direitos surrupiados no 
momento mais adverso.

Por um 2021 de união e luta! 

A direção militar da 
ECT tentou dar mais 
um golpe na catego-

ria. Mais uma vez interpretou 
a sentença do TST na Campa-
nha Salarial de acordo com 
seus interesses e descontou o 
tíquete dos dias descontados 
dos grevistas.

Ocorre que o TST definiu a 
greve como não abusiva e 
determinou apenas o des-

conto de metade dos dias 
parados, nada mencionando 
sobre os tíquetes.

Além disso, na ação o jurídico 
do SINTECT-SP destacou que o 
desconto levaria dificuldades 
às famílias ecetistas, pois o va-
lor dos tíquetes corresponde 
a boa parte da renda mensal 
dos trabalhadores e completa 
a subsistência de suas famílias, 
tão difícil nesses tempos de 
alta na inflação e nos preços 
dos alimentos.

A direção militar da ECT atua 
para destruir os direitos da 
categoria e a própria empresa. 
Na sua gana privatista e entre-
guista, alinhada com o governo 
que representa, não respeita 
leis, não cumpre nem normas 
internas e acha que pode des-
respeitar decisões judiciais.

Mas o Sindicato, através de 
seu Jurídico e de sua Diretoria, 
está em cima, atuando para 
garantir os direitos dos traba-
lhadores da categoria.

Muitas lutas virão! Conte 
sempre com seu Sindicato 
e junte-se a ele nas lutas!
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Com apoio da direção da ECT, 
COVID volta a crescer nos setores

FINDECT conduz pesquisa sobre a 
exposição da categoria à Covid-19

Sem o Sindicato, a direção da ECT já teria escravizado a categoria!
Ao se filiar, você fortalece a luta e a defesa de seus direitos!

Sindicato 
defende 

prioridade 
para os 

ecetistas na 
vacinação 

contra a COVID
A direção do SINTECT-SP 

enviou ofícios ao Ministério da 
Saúde e ao Governo do Estado 
reivindicando prioridade na 
vacinação contra a COVID19 
para os trabalhadores dos 
Correios. 

Os motivos são a obrigato-
riedade de trabalhar, imposta 
pela condição de serviço 
essencial, e as péssimas con-
dições para esse trabalho. 

O Sindicato defende a cria-
ção de uma logística pró-
pria, com pequenas equipes 
percorrendo as unidades de 
trabalho e imunizando os 
trabalhadores, para não atra-
palhar a vacinação prioritária 
a trabalhadores da saúde e a 
população idosa e portadora 
de comorbidades.

O descaso da direção 
da ECT supera a 
desumanidade no 

caso da COVID 19. Mesmo 
com o crescimento do con-
tágio em São Paulo, com as 
UTIs voltando a ficar lotadas, 
ela não toma medidas para 
impedir o contágio coletivo 
e favorece o adoecimento.

O mais grave é não fechar 
os setores em que há contá-
gio. Deixar os trabalhadores 
aglomerados em locais pe-
quenos, mal ventilados e sem 
a higienização adequada, só 
afastar quem testa positivo 
e não fechar e higienizar o 
local mostra um nível ina-
creditável de negligência 
e descaso com a saúde e a 
vida e com o combate à pan-
demia! Chega a ser sádico.

Caldeirão viral
Os ecetistas estão expostos 

no transporte público e 
nas ruas, além de estarem 
aglomerados e sem distan-
ciamento em setores de 
trabalho com condições de 
higiene e ventilação na maio-

Além de nada fazer, direção da empresa descumpre as orientações das 
autoridades governamentais e de saúde e até os protocolos e manuais internos. 
Os gestores cumprem esse atentado à vida imposto pela ECT e ainda aparecem 
malandros espertalhões dizendo na cara de pau que a culpa é do Sindicato!

ria precárias, sufocados no calor 
insuportável trazido pelo verão, 
em que até o uso contínuo de 
máscara fica difícil.

O resultado é que em vários 
setores é alto o número de tra-
balhadores com teste positivo. 
A empresa e os gestores locais 
assistem e dificultam o combate 
e os afastamentos. Quando 
questionados, desconversam 
ou inventam desculpas.  Inclusi-
ve dizendo que  a culpa por não 
fechar o setor é do Sindicato.

A culpa é da direção da empre-
sa e dos gestores que cumprem 
suas determinações desuma-
nas sem questionar. 

Por isso o SINTECT-SP segue 
atento a todos os setores de 
trabalho em que não são to-
madas as medidas para conter 
a contaminação, colocando a 
vida de todos em risco.

E vai continuar atuando com 
todas as ferramentas que tem ao 
alcance para coibir tal situação.

A FINDECT e os 
Sindicatos filia-
dos firmaram 
parceria com 
o DIESAT e a 
Fiocruz para re-
alizar uma pes-
quisa sobre a 
exposição da categoria à 
Covid-19 e suas consequ-
ências para a saúde física e 
mental dos trabalhadores e 
seus familiares.
As conclusões da pesquisa 

trarão informações para 
basear reivindicações, de-
núncias e ações sindicais, 
políticas e judiciais.
Apoie a iniciativa! Entre no 
site e responda a pesquisa! 


