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Sindicato visita e mobiliza sua base para
a luta de resistência contra a privatização
O trabalho dos Diretores junto à categoria foi intensificado
nesse início de ano
para levantar os inúmeros problemas das
unidades de trabalho
e incentivar a mobilização contra a sobrecarga que sufoca o
ecetista, em defesa de
melhores condições
de trabalho, da manutenção e melhoria dos
benefícios, da saúde
e da vida.
A luta contra a privatização dos Correios
é essencial nas conversas com os trabalhadores, porque tudo
que está acontecendo
na empresa está ligado
ao desmonte que governo promove nas estatais, e que a direção
da ECT encaminha ao
pé da letra com ações
como o PDI!

Dia
Internacional
da Mulher
8 de Março é d i a de comemorar, de presentear,
de valorizar as mulheres
e principalmente de reforçar o combate à discriminação e à violência
que elas sofrem num
mundo majoritariamente patriarcal e machista!
-Leia na pág. 4 e participe da mobilização junto
com seu Sindicato!

Concurso de desenho com prêmios
O Sindicato chama os sócios a inscreverem
desenhos de seus filhos que expressem a
importância dos Correios e do trabalho de seus
funcionários para a sociedade - Veja tudo na pág. 4

Luta contra a privatização é
prioridade para a categoria!

Governo e direção militar da ECT entregam rindo
o projeto que destroi um patrimônio essencial
para a população do país - Veja tudo na pág. 2

LEIA NAS PÁGINAS 2 e 3
PDI com mais de 12 mil adesões
amplia desmonte dos Correio
O PDI é parte determinmante
no processo de privatização
dos Correios, que precisa ser
combatido e barrado!

Desmonte dos Correios
está levando a categoria ao
limite do suportável
Sindicato orienta todos a
cumpirem o horário e anotar
sobras no sistema

Organização e mobilização
da base também já é pela
Campanha Salarial
A luta da data-base desse ano
terá que ser histórica para virar
o jogo e retomar as conquistas
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Bolsonaro e Floriano riem na cara do povo
enquanto destroem o patrimônio nacional

PDI tem mais de 12
mil adesões e amplia
desmonte dos Correio

Sem máscara e sem vergonha, os presidentes do país e dos Correios
posaram rindo com outros entreguistas e traidores da nação com o
projeto de privatização dos Correios nas mãos, que destrói um dos Desmontar e sucatear as estatais para
privatizar a preço baixo é uma das expressões
mais valiosos patrimônios do povo e da nação brasileira!

C

apitão e general mostraram
que só pensam neles próprios
e que estão satisfeitos com
seus gordos salários e suas fartas
contas bancárias e bens.
Só pode ser esse o motivo dos
risos do general, ou será que ele
acha engraçada a privatização da
empresa que ele deveria dirigir, que
diz estar tendo bons resultados e
costuma emitir notas agradecendo
os empregados pelo empenho?
Rir enquanto entrega um projeto
para destruir um patrimônio sem o
qual os brasileiros perderão direitos
e serviços essenciais e pagarão muito caro pelo que continuar sendo
feito por empresa privadas, é sinal
de insensibilidade ao sofrimento
das demais, de individualismo,
de ausência de compromisso ou
responsabilidade com o futuro do
país e das próximas gerações.

Destruição do
patrimônio do povo!
Bolsonaro causou perda de R$ 100
bi aos cofres da Petrobras ao trocar o
presidente da empresa numa ação
desastrada e irresponsável.
Prejudicou toda a população,
porque a Petrobrás não é dele, é do
estado, ou seja, do povo brasileiro.
É uma empresa de capital aberto

que gera lucros para investimento
em infraestrutura. Ela não vai fazer
a gasolina ser barata, pois segue os
preços praticados no mundo. Mas
gera lucros para financiar a saúde, a
educação e obras de infraestrutura
para o país ser menos dependente
da gasolina, como o transporte
ferroviário e por rios.
Participe da luta junto com
seu Sindicato e da enquete
na Câmara sobre a privatização dos Correios votando
em DISCORDO TOTALMENTE.
https://forms.camara.leg.br/
ex/enquetes/2270894

Empresa de Correios
estatal é essencial
Os Correios servem ao povo
brasileiro de maneira diferente
da Petrobrás. São parte essencial
da infraestrutura do país e, em
350 anos, construíram uma rede
logística que se estende por todo
vasto território nacional e garante
a entrega de correspondências a
todos e o direito constitucional dos
brasileiros à comunicação postal.
Também entregam encomendas
com qualidade e preços acessíveis em
todos os lares, inclusive onde outros
serviços de entrega jamais iriam.
Favorecem a população e as
empresas nacionais na competição
com os gigantes estrangeiros. E dão
base e incentivo ao crescimento
econômico, com seus serviços de
entrega e com a instalação do banco postal em municípios pequenos.
Vai além em sua função social
usando sua rede de logística para
executar serviços para a nação,
como a distribuição das provas do
ENEM, de livros escolares, vacinas,
medicamentos e bens de consumo
em caso de necessidade das populações e tragédias.
E o cara ri enquanto entrega
um projeto que destrói tudo
isso. Merece o repúdio e a luta
da categoria contra essa atitude
insana e criminosa!

da face neoliberal do governo e o PDI é uma
parte desse processo nos Correios!

O

número de ecetistas que
aderiram ao PDI 2021
foi superior até ao que
a direção da ECT projetava. Isso
demonstra que os ataques aos
direitos e aos benefícios, a sobrecarga e a pressão interna entre outros artifícios usados pela empresa
para desmotivar a categoria, estão
tendo efeito.
Mas é necessário resistir. A
categoria precisa estar unida e
junto com o Sindicato se mobilizar na defesa dos direitos, dos
empregos e dos Correios estatais
e de qualidade.
Essa é a única maneira de melhorar a atual situação e não se arriscar
num mercado de trabalho que
está em profunda crise e oferece
cada dia menos oportunidades, e
ao mesmo tempo lutar contra a
privatização.

Política destruidora
O quadro de funcionários dos
Correios já está muito defasado há
vários anos. E os PDI’s pioram a
situação e ampliam o desmonte a
que a ECT está sendo submetida.

A direção da empresa e o governo atuam para que isso se agrave.
Querem sucatear para derrubar
a credibilidade e a aprovação
popular, para obter apoio para a
privatização ao mesmo tempo em
que abaixam o valor da empresa
para entrega-la a preço de banana,
ou para extingui-la mesmo, ou ainda para abrir seu capital e vender
ações baratas na bolsa de valores.

Governo neoliberal
Essa política privatizante é parte
do projeto do governo Bolsonaro.
Ele quer a privatização de tudo
para entregar aos empresários
extraírem lucro dos serviços e
áreas produtivas controladas pelo
estado através do serviço público
e das estatais.
É essencial que o público e o
estatal sejam mantidos e melhorados. Eles significam o atendimento
das necessidades e diretos da
população, sobretudo a de baixa
renda. Se tudo for privado, só quem
puder pagar caro vai ter acesso a
serviços como o postal, a saúde
e a educação. E a produtos como
eletricidade, gás de cozinha e água.

Vamos nos unir e virar o jogo!
A Campanha Salarial desse ano terá que ser histórica!

A categoria está assolada por enormes ataques aos seus salários,
direitos, benefícios e condições de trabalho. A direção da ECT se
aproveita do momento político para impor seu saco de maldades
que serve para preparar a empresa para a privatização.

É preciso reagir. A categoria está no limite. Muitos companheiros estão
desistindo, como mostrou a grande adesão ao PDI.
A campanha salarial desse ano será o momento de ir para cima e virar
o jogo. A mobilização que o Sindicato está fazendo na base já é, também,
preparação para essa grande luta!
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Sindicato
orienta
todos a
respeitarem
seus limites
Com a categoria no
limite do suportável,
física e mentalmente,
a direção da ECT faz
mais um PDI para
esvaziar ainda mais
os Correios.

A

situação já está insuportável
e só piora. O Ecetista cada dia
sofre pressão para trabalhar
mais horas, triar e entregar mais
objetos. A direção da empresa impõe
uma correria que não tem fim. O nível
de estresse é absurdo.
Com o quadro de pessoal cada dia
menor, a empresa resolveu acabar
com os CEEs e está mandando as
encomendas para dentro dos CDDs. E
com isso sobrecarrega ainda mais os
carteiros, que já chegaram no limite
há muito tempo.
A Diretoria orienta os trabalhadores a trabalharem dentro do seu
limite para não perderem sua saúde.
Não entrem nessa correria e na pressão que vai acabar com sua saúde
física e mental.
Cumpra sua jornada de 8 hs de
trabalho diárias. Após isso, retorne
à unidade dentro da jornada a ser
cumprida. Se não conseguir fazer
todo o trabalho imposto pela empresa, informe no sistema o resto.
Isso é o mínimo a ser feito para
proteger a saúde da categoria. E é
direito de todos!

SINTECT-SP mobiliza a categoria nos locais

de trabalho para a resistência e a luta!
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SINTECT-SP promove Concurso
de Desenho para filhos e
dependentes dos associados
O Sindicato existe para
unir os trabalhadores e
trabalhadoras na busca
por melhores condições de
trabalho, de vida e bem-estar
social. E para envolver não
só os trabalhadores nessa
importante luta em defesa
do emprego e direitos, o
SINTECT-SP está promovendo
um concurso de desenho que
expresse a importância dos
Correios e do trabalho de seus
funcionários para a sociedade.
Os interessados em participar do Concurso
de Desenho promovido pelo SINTECT-SP
poderão se inscrever e entregar o desenho
até o dia 8 de abril de 2021.
Podem participar os filhos ou filhas/
dependentes dos trabalhadores associados
do Sindicato com idade entre 5 e 14 anos.

O concurso é dividido em duas categorias por faixa etária, de 5 a 9 anos e
de 10 a 14 anos. Os vencedores de cada
categoria receberão:
- 1º colocado: 1 videogame.
- 2º colocado: 1 telefone celular.
- 3º colocado: 1 bicicleta.
Cada participante deverá fazer um
desenho que retrate, de forma real ou
simbólica, a importância dos Correios
e do trabalho do ecetista para a construção do futuro da sua cidade, estado
ou do país.
Os vencedores serão escolhidos por
uma comissão julgadora, que se reunirá
na sede do Sindicato até o dia 12 de abril
de 2021. O desenho deve ser entregue
dentro de um envelope fechado, até
o dia 8 de abril de 2021, na sede do
Sindicato, nas subsedes ou por carta
registrada com AR, endereçada à sede
do SINTECT-SP, contendo: nome do associado, nome do dependente, idade,
endereço completo e telefone. Participe!

REGULAMENTO DO CONCURSO
1º - Podem participar os(as) filhos(as) de trabalhadores(as) associados(as) ao Sindicato dos
Correios de São Paulo com idade de 5 a 14 anos completos até o dia 13 de abril de 2020.
2º - Haverá duas categorias de participação, conforme a faixa etária: 5 a 9 anos e 10 a 14 anos.
A premiação contemplará os três primeiros colocados em cada categoria.
3º - O participante deverá fazer um desenho que retrate, de forma real ou simbólica, a importância dos Correios e dos trabalhadores ecetistas para a construção do futuro da sua cidade, seu
estado e seu país.
4º - Cada participante poderá concorrer com apenas um desenho, que deverá ser feito obrigatoriamente por ele/ela, podendo ser orientado/a pelos pais.
5º - O desenho deve ser entregue dentro de um envelope fechado, até o dia 8 de abril de 2021, na
sede do Sindicato, nas subsedes ou por carta registrada com AR, endereçada à sede do SINTECT-SP,
contendo: nome do associado, nome do dependente, idade, endereço e telefone.
6º - Os vencedores serão escolhidos por uma comissão julgadora, que se reunirá na sede do
Sindicato até o dia 12 de abril de 2021.
7º - Os prêmios para os vencedores de cada categoria são:
- 1º colocado: 1 videogame.
- 2º colocado: 1 celular.
- 3º colocado: 1 bicicleta.
8º - Os vencedores terão seus nomes e desenhos divulgados no jornal do Sindicato, no site e
na página da entidade no Facebook e Instagram, e em materiais produzidos pelo SINTECT-SP e
FINDECT em campanhas contra a privatização dos Correios.
9º - Os participantes cederão ao Sindicato todos os direitos autorais sobre os desenhos, que
poderão ser utilizados em peças gráficas, campanhas, promoções e eventos, com o devido crédito
aos autores do desenho.
10º - É vedada a participação de filhos e dependentes de diretores e funcionários do Sindicato.

08 de março

Dia Internacional da Mulher
É dia de comemorar, de presentear, de valorizar as mulheres e
principalmente de reforçar o combate à discriminação e à violência
que elas sofrem num mundo majoritariamente patriarcal e machista,
piorado na atualmente pela difusão de ideias conservadoras que
visam a perpetuar as discriminações contra a mulher, racial, aos LGBT,
indígenas e demais minorias, incentivadas por um governo de extrema
direita, superconservador nos costumes e neoliberal na economia!

N

o 8 de março, as mulhe-

Esse caráter anticivilizatório desse go-

res celebram os avanços

verno tem o claro objetivo de retroceder

conquistados e apresen-

nos avanços, para manter e ampliar a

tam suas reivindicações por mais

exploração social sobre o trabalho.

igualdade, oportunidades, pelo fim

No caso da mulher, visa a retardar ao

das discriminações e das violências

máximo sua inserção no mercado de

doméstica e social.

trabalho, fator de autonomia e emanci-

E hoje, mais do que nunca, precisam

pação, e mantê-la sob o julgo masculino

defender as conquistas. A Pandemia e

e como uma trabalhadora doméstica não

o confinamento que ela exige trouxe-

assalariada. Essa situação só interessa aos

ram, como efeito colateral, o aumento

capitalistas, que quando contratam um

da violência e do feminicídio. Homens

trabalhador, indiretamente contratam a

frustrados, irritados e estressados

mulher junto, sem pagar.

descarregam nas companheiras. Essa
ainda é uma triste realidade

Essa situação drarmática acende o alerta
para a necessidade urgente de políticas

Os retrocessos propagados por ações

públicas que enxerguem e defendam as

e declarações do governo federal e seus

mulheres em relação às mazelas sociais

seguidores certamente contribuiram

que as atingem.

para tal situação. Sua ação conser-

A luta por igualdade de direitos é uma

vadora e retrógrada nos costumes

luta de toda a sociedade e a participação

traz incentivo aberto ao machismo, à

de cada ecetista nas atividades de 8 de

discriminação e, em consequência, à

março é fundamental para que a catego-

violência contra as mulheres.

ria como um todo avance!

Mulheres Contra Bolsonaro! Por nossas vidas,
democracia e direitos! Justiça para Marielle, Claudias
e Dandaras! Acompanhe no site do SINTECT-SP a
divulgação das manifestações, e participe!

COMBO FEMININO
TIPO DE EXAMES
HEMOGRAMA

SÓDIO

FSH

HEMOGLOBINA GLICADA

POTÁSSIO

LH

GLICOSE

PROTEINAS TOTAIS

VITAMINA D 25 HIDROXI

COLESTEROL

PCR

PROVAS DE FUNÇÃO HEPÁTICA

URÉIA

URINA TIPO I

CREATININA

CALCIO IONIZAVEL

(bilirrubinas, eletroforese de
proteínas. FA, TGO, TGP
e Gama-PGT)

TOTAL R$ 99,99

COMBO MASCULINO
TIPO DE EXAMES
HEMOGRAMA

SÓDIO

HEMOGLOBINA GLICADA

POTÁSSIO

GLICOSE

PROTEINAS TOTAIS

COLESTEROL

PCR

URÉIA

URINA TIPO I

CREATININA

PSA TOTAL

TOTAL R$ 99,99

TESTOSTERONA TOTAL
PROVAS DE FUNÇÃO
HEPÁTICA

(bilirrubinas, eletroforese de
proteínas. FA, TGO, TGP
e Gama-PGT)

