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Subsede Guarulhos/Alto Tietê:  Rua São Domingos, 246, Centro/Guarulhos  | Tel: (11) 2408-6887 
Subsede Zona Sul:  Av. Vítor Manzini, 441, Sobreloja - Santo Amaro  | Tel: (11) 3832-2053

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O SINTECT/SP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO 
PAULO, REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO E ZONA POSTAL DE SOROCABA, entidade sindical classista de primeiro grau, com registro 
sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego concedido mediante despacho publicado no DOU do dia 22/03/1990, Seção I, p. 
5.587 – Processo nº 24000.001812/90, inscrita no CNPJ sob nº 56.315.997/0001-23, com sede na Rua Canuto do Val, nº 169, Santa 
Cecília, São Paulo/SP – CEP: 01224-040, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os trabalhadores e 
trabalhadoras da base territorial do SINTECT-SP, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
25 de Maio de 2021, às 19h00, em primeira Convocação e ás 19h30 na segunda e última convocação, com qualquer número de 
presentes, que será realizada em plataforma digital providenciada pelo sindicato, na modalidade telepresencial e digital (assem-
bleia virtual/on-line), cujos links de acesso, bem como todo o procedimento (passo a passo) para participação, estarão disponíveis 
no site oficial do sindicato, redes sociais e informativos da entidade, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:

1) Discussão e Aprovação Pauta de Reivindicações referente à data-base de 01.08.2021 a 31.07.2022;
2 Deliberar sobre a concessão de poderes à Diretoria do Sindicato, para dar início à negociação das cláusulas constantes da pauta 

de reivindicações data base 2021-2022 em conjunto ou separadamente com os demais Sindicatos Profissionais representativos 
da categoria, de forma direta ou não com a ECT e/ou através de mediação ou solução arbitral;

3) Deliberar sobre a concessão de poderes para a Diretoria do Sindicato, para agir na esfera, administrativa e judicial, a fim de 
firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho, suscitar, havendo necessidade o competente Dissídio Coletivo Econômico perante 
o Tribunal Superior do Trabalho, bem como, instaurar Dissídio de Greve;

4) Deliberar a Assembleia Geral em caráter permanente até o dia final do processo negocial, para as deliberações que se fizerem 
necessárias;

5) autorizar e fixar o percentual de descontos ao fortalecimento do Sindicato, a título de Contribuição Associativa/Assistencial/
Confederativa nos termos da lei.  

São Paulo, 19 de Maio de 2021. Elias Cesário de Brito Junior-Presidente

ASSEMBLEIA
CHEGOU A HORA DA LUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2021

Para Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações da categoria para 
a negociação da data-base referende ao Acordo Coletivo de 01.08.2021 a 

31.07.2022 e outros assuntos importantes abaixo descritos!

Dia 25 de Maio de 2021, às 19h00
A assembleia será telepresencial (virtual/on-line) - O link e o procedimento de acesso para 
participação estarão disponíveis no site, redes sociais e informativos oficiais do Sindicato.
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Entre na luta em defesa dos Correios 
públicos e estatais junto com o SINTECT-SP

Barrar a privatização é prioridade para a FINDECT e os Sindicatos filiados que não 
poupam esforços e atuam em Brasilia junto aos parlamentares e comissões, nos 

estados e municípios em busca de apoio local nas Câmara e Assembleias Legistivas, e 
na coordenação da campanha “Correios, o que é essencial para o povo não se vende”, 
informando e mobilizando a categoria e a população através de site e das redes sociais!

Acesse a campanha 
“Correios, o que é essencial 

para o povo não se vende” 
no Facebook, Instagram, 

Youtube e o site!
Curta, comente 

e compartilhe as 
postagens!

www.
correiosessencialparaopovo.

com.br

Facebook.com/
Correiosessencialparaopovo

Instagram.com/
correiosessencialparaopovo

www.youtube.com/channel/
UCAWKMfm0fnmFPZwrWEv2xGQ

Unidade é essencial e exige participação da categoria

Reunião com o relator Gil Cutrin

Reunião com assessoria do deputado Gervásio Maia, relator do PL na CCTCI 

Reunião com as Frentes Parlamentares em Defesa dos Correi-
os, em Defesa da Soberania em Defesa das Empresas Públicas, 
passo inicial para unir sindicatos e parlamentares na luta

Reunião da CTB com estatais ameaçadas de privtização

Live da FINDECT 
realizada após reunião 
com o relator do PL 
591 para informar, 
mobilizar e
unir a
categoria

#Correiosessencial 
#Naoaopl591 #Correios

Fortaleça a 
luta contra a 
privatização 

dos Correios!


