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  Lutas prioritárias da 
categoria ecetista:

Por salários 
e direitos, 

vacinação, 
em defesa do 

Correio Público e 
contra a reforma 

administrativa!

Na luta pela vacinação dos ecetistas, 
Sindicato atua nas Câmaras Municipais

Veja as datas previstas para vacinação 
para cada faixa etária em São Paulo:
 50 a 59 anos - 16 a 22/06          43 a 49 anos - 23 a 29/06

 40 a 42 anos - 30/06 a 14/7      35 a 39 anos - 15 a 29/07

 30 a 34 anos - 30/07 a 15/08    25 a 29 anos - 16 a 31/08

 18 a 24 anos - 01 a 15/09

Veja as datas previstas para vacinação 
para cada faixa etária em São Paulo:
 50 a 59 anos - 16 a 22/06          43 a 49 anos - 23 a 29/06

 40 a 42 anos - 30/06 a 14/7      35 a 39 anos - 15 a 29/07

 30 a 34 anos - 30/07 a 15/08    25 a 29 anos - 16 a 31/08

 18 a 24 anos - 01 a 15/09

COVID é morte na ECT
O Presidente do SINTECT-RJ 
e Secretário Geral da FINDECT 
Ronaldo Martins foi uma das vítimas 
da doença que já levou 500 mil 
vidas e continua matando  -  Pág. 2

Diretores explicam aos vereadores a importância dos Correios públicos para a cidade, sua economia e sua população, 
pedem aprovação de moções e intervenção nas prefeituras pela vacinação antecipada dos ecetistas    -  Veja na página 3

Pauta de reivindicações já foi entregue e mobilização é 
pra já! Negociações têm início  01 de julho! - Pág. 4

Pág. 4

Luta contra a reforma 
administrativa é urgente
A Proposta de Emenda Constitucional, PEC 
32, de reforma administrativa, destrói carreiras e 
estabilidade dos servidores públicos e estatais e 
reduz salários.

Já foi aprovada na CCJ e entrou em tramitação 
na Comissão Especial da Câmara destinada a 
proferir parecer. Foi eleito Presidente o deputado 
Fernando Monteiro (PP/PE) e designado Relator o 
deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA).

O governo está jogando pesado para aprová-
la, com ajuda do presidente da casa, o que exige 
organização, mobilização e luta dos servidores 
públicos e estatais em defesa dos seus diretos 
enquanto trabalhadores e da população enquanto 
beneficiária dos serviços públicos e estatais!

Saiba mais em https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083
Ajude a pressionar os parlamentares! Exija a rejeição da PEC 32! 

Muitos ataques
As regras da PEC se aplicam a atu-
ais e futuros servidores públicos 
e estatais. Veja algumas delas:

Redução de jornada com redução 
de salários para todos.

Suspensão de direitos dos servi-
dores decorrente do descumpri-

mento do teto de gastos da regra 
de ouro pelo governo.

Veto a futuros reajustes aos ser-
vidores públicos e estatais.

Eliminação de evoluções funcionais 
(previstas no PCS), especialmente 
as ligadas ao tempo de serviço.

A avaliação de desempenho com 
quebra da estabilidade.
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COVID tira 
vidas de 
trabalhadores 
dos Correios
O Presidente do SINTECT-RJ e Secretário 
Geral da FINDECT, Ronaldo Martins, foi 
uma das vítimas dessa terrível doença 
que já levou quase 500 mil vidas e 
continua matando devido à falta de ações 
de combate pelo governo.

Povo vai às ruas em 
protesto contra o governo
Em atos nos dias 29 de maio e 19 de junho, a população 
finalmente foi às ruas, apesar da pandemia, para dar um basta 
às ações que resultam em 500 mil mortos por Covid 19, ao 
desemprego, à inflação e crise econômica.

O SINTECT-SP foi para rua lutar pelo direito à vacina e contra 
a privatização dos Correios!

A categoria esce-
tista perdeu uma de 
suas principais lide-
ranças para a Covid 
19, o companheiro 
Ronaldo Martins, o 
Ronaldão. 

Ronaldão era pre-
sidente do SINTECT-
-RJ, secretário geral 
da FINDECT e ex-diri-
gente da CTB. Cartei-
ro do CDD Leblon, se 
destacou  como liderança nas lutas 
da categoria e dos trabalhadores 
em geral. Até seus últimos dias de 
saúde lutou em defesa da vida, da 
saúde, dos empregos e direitos da 
categoria ecetista do estado do Rio 
de Janeiro.

Sua última batalha à frente do 
Sindicato foi pela prioridade na 
vacinação da categoria, articulando 
e pressionando parlamentares e 
governo. Infelizmente foi contami-
nado e no exercício de suas ativida-
des junto à categoria e faleceu de 
Covid na madruga de 7 de junho.

Negacionismo na ECT
Ronaldão foi vítima de uma 

doença que assola o país devido à 
política do governo federal, de cul-

tivar o vírus, incentivar a imunidade 
de rebanho e defender tratamento 
precoce ineficiente e irreal, como 
tem ficado claro na CPI da Covid.

Nos Correios tudo piora com a 
distribuição deficiente de equipa-
mentos e outros itens de proteção, 
como as máscaras, e na negligência 
com os trabalhadores que são con-
taminados, não afastando-os ao 
primeiro sintoma nem fechando e 
sanitizando as unidades afetadas.

Entre dos resultados dessa ação 
desumana e irresponsável está na 
alta incidência de infecção e de 
falecimentos por Covid 19 na ca-
tegoria. Isso inclusive potencializa 
os carteiros como vetores do vírus, 
uma vez que atendem e entregam 
objetos a milhares de pessoas na 
cidade diariamente.

A FINDECT e o SINTECT-SP 

foram às ruas nas manifesta-

ções de 29 de maio e 19 de 

junho, junto com milhares de 

pessoas em todo o país, em de-

fesa da vacinação e do Correio 

público e de qualidade, contra 

a privatização. 

O movimento foi orga-

nizado por CTB, CUT, Força 

Sindical, UGT, Nova Central, 

CSB, Intersindical, Pública, 

CSP-Conlutas, CGTB, CONTAG, 

MST e Frentes Brasil Popular e 

Povo Sem Medo.

O principal objetivo é dizer 

que o país e seu povo não 

aguentam mais. Que a saída 

do presidente Jair Bolsonaro 

do cargo tem que ser agora! Se 

ele ficar até o final de 2022 no cargo, 

vai acabar com a vida de cerca de 1 

milhão de brasileiros com a Covid, 

destruir ainda mais a economia e 

torna insuportáveis o desemprego 

e a fome que já atingem metade da 

população do país.

A situação ainda está complica-

da. Mas não dá mais para ficar em 

casa assistindo à destruição do 

país. Aos neoliberais tirando do 

bolso dos trabalhadores para pôr 

no dos banqueiros e empresários. 

Ao desmonte do estado e retirada 

de diretos dos trabalhadores e da 

população com reformas retrógra-

das e privatizações. Ao aumento 

da corrupção, inclusive com o 

avanço das milícias a partir do Rio 

de Janeiro.

Chega! É isso que os trabalhado-

res e o povo estão e vão continuar 

gritando e alto em atos nacionais 

que continuarão a ser convocados.

Reivindicações
Em defesa do auxílio emergencial 

de R$ 600,00

Contra a fome

Contra a carestia

Por vacina já para todos

Pela extensão do Programa 

Emergencial de Manutenção do 

Emprego e Renda

Contra a reforma administrativa 

(PEC 32/2020)

Em defesa da Agenda Legislativa 

das Centrais, que está no Con-

gresso Nacional

Pelo Fora Bolsonaro
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Acesse a campanha nas redes sociais. Curta, 
comente e compartilhe as postagens. Fortaleça 

a luta contra a privatização dos Correios.

www.correiosessencialparaopovo.com.br
Facebook.com/Correiosessencialparaopovo
Instagram.com/correiosessencialparaopovo

Youtube.com/channel/UCAWKMfm0fnmFPZwrWEv2xGQ

#Correiosessencial #Naoaopl591 #Correios

Luta em defesa dos Correios 
públicos é imediata e de todos
PL 7488/17 aguarda texto final do relator na 
Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara

Enquanto o PL 
591/21, que regula 
o setor postal e 
o prepara para a 
privatização, está 
parado à espera 
da formação da 
Comissão Especial 
que o avaliará, 
o PL 7488/17, 
que acaba com 
monopólio posta 
e também prepara 
a privatização, 
está em análise 
da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, 
aguardando o texto 
do Relator deputado 
Bira do Pindaré 
(PSB-MA).

A expectativa é por um 

relatório favorável à defesa 

do Correio público, uma vez 

que o relator tem estado ao 

lado da categoria contra a 

privatização.

Três Emendas foram apre-

sentadas, duas pelo deputa-

do André Figueiredo (PDT-CE) 

e uma pela deputada Jandira 

Fegalli (PCdoB-RJ). 

Tratam da exclusividade 

da prestação dos serviços 

postais pela ECT, colocam as 

atividades econômicas de 

logística e entrega de enco-

mendas como serviços pres-

tados em regime de privilégio 

pelos Correios e mandam a 

União dar cobertura integral 

de débitos do POSTALIS, do 

Postal Saúde e das dívidas 

trabalhistas existentes.

O deputado relator deci-
dirá se incorpora ou não as 
emendas ao relatório que 
apresentará para votação 
na Comissão de Ciência 
e Tecnologia. Após essa 
votação, o projeto segue 
o trâmite em outras comis-
sões até chegar ao plenário.

Quanto ao PL 591, re-
lator Gil Cutrin disse que 
relatório vai “modernizar” 
o setor postal. Isso indica 
a intenção de ir em frente 
com a  destruição dos 
Correios e prejudicar os 
brasileiros e o país.

A situação exige mobili-
zação em torno da defesa 
dos Correios. Há várias 
formas de lutar, como 
buscar apoio nas Câmaras 
Municipais e Assembleias 
Legislativas.

Esse é um trabalho 
que pode e deve ser 
feito pelos dirigentes 
sindicais e por todos os 
ecetistas, em conversa 

com vereadores das 

grandes e pequenas 

cidades, solicitando a 

apresentação e apro-

vação de moções em 

favor da manutenção 

dos Correios Públicos.

A luta e o trabalho da diretoria do 

SINTECT-SP foram grandes para 

o governo federal incluir a categoria 

ecetista entre as prioridades na va-

cinação. O Sindicato conversou com 

diversos parlamentares, participou 

de reuniões e lives em defesa de 

Projetos de Lei nesse sentido.

O reconhecimento dos trabalha-

dores do serviço postal, considerado 

essencial na pandemia, veio com a 

inclusão deles entre os prioritários 

para a imunização na orientação 

emitida pela Secretaria de Vigilância 

e Saúde, do Ministério da Saúde.

O governo de São Paulo anunciou 

a antecipação da vacinação, mas 

acabou com as listas de prioridade 

só manteve a vacinação por idade.

Por isso o SINTECT-SP passou a 

dialogar com vereadores e defender 

a antecipação da vacinação da cate-

goria, com gestões juntos aos gover-

nantes pela aprovação da medida.

Em dezenas de municípios de São 

Paulo,  já há documentos aprovados e 

subscritos por vereadores solicitando 

encaminhamento a secretários de 

saúde e prefeitos.

É uma medida para defender a 

vida dos ecetistas, que trabalham 

em meio à pandemia, executando 

serviços considerados essenciais 

à população, expostos ao vírus, ao 

adoecimento e à morte, situação 

piorada pela irresponsabilidade da 

direção da empresa, que não segue  

sequer os protocolos que ela mesma 

publicou, muito menos aqueles 

oriundos da Organização Mundial de 

Saúde e das autoridades de saúde e 

sanitárias do país.

A luta continua!
A busca do Sindicato por acelerar a  

imunização nos municípios, através 

de iniciativas junto aos vereadores, 

fica ainda mais importante com a 

antecipação da vacinação geral pelo 

governo do Estado, com eliminação 

dos grupos prioritários, mantendo a 

fila por idade. Isso precisa ser alterado 

no caso da categoria ecetista, uma 

das mais expostas e vulneráveis.

SINTECT-SP na luta pela 
vacinação da categoria

Dirigentes 
do Sindicato 
em ação pela 
vacinação 
antecipada
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Perseguição, autoritarismo 

e atitude antissindical no 
CTCE Vila Maria
A chefia do setor é cega para inúmeros 
problemas do local, que prejudicam as 

condições de trabalho, mas enxerga o que 
não existe para perseguir, pressionar e im-

pedir a atuação sindical na unidade!

CDDs Santo Amaro e Cidade Tiradentes: 
gestão faz bagunça com rodízio aos 
sábados e trabalhadores são prejudicados
Os trabalhadores tiveram descontos nos salários pela incom-
petência da gestão que não comunicou os trabalhadores so-
bre o fim do rodízio. O Sindicato enviou ofício cobrando o 
ressarcimento dos descontos, mas a resposta como sempre 
não foi favorável aos trabalhadores. O Sindicato está cobran-
do o ressarcimento, e se for necessário irá recorrer ao judiciá-
rio para garantir os direitos da categoria.

Transferências e empréstimos fazem 
Covid-19 crescer na categoria
A gestão operacional dos Correios, sem saber o que fazer com a 
falta de funcionários, vem emprestando e transferindo à revelia 
muitos trabalhadores, o que aumenta o número de casos de Co-
vid-19, levando e trazendo o vírus para os setores. E mesmo com 
a 3ª onda e o crescimento de casos, só lava os setores com água 
e sabão e e não faz mais nada. Um crime contra a saúde e vida 
dos trabalhadores, familiares e da população!
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 Começar a Campanha Salarial 2021/2022
Pauta de reivindicações para as negociações já foi entregue 
pela FINDECT e dá início à mobilização da categoria para o 
desafio de recuperar direitos retirados a partir de 2019 e reajuste 
dos salários e benefícios econômicos acima da inflação.

Início das negociações está marcado para o dia 01 de julho!
A FINDECT protocolou a Pauta 

de Reivindicações da categoria 
para a as negociações da Cam-
panha Salarial 2021/2022 no dia 
28 de maio. 

A data-base, quando encerra 
a validade do Acordo Coletivo 
em vigor, é 31 de agosto. A partir 
disso passa a valer o novo.

As negociações com a dire-
ção da empresa começam no 
dia 01 de julho. Espera-se que 
sem  teatro de horrores.

Os retrocessos impostos no 
Acordo Coletivo de 2019/2021 
foram insuportáveis.

Naquele ano, a direção da 
empresa e o governo Bolsonaro 
se aproveitaram da conjuntura 
desfavorável e, com a ajuda do 
STF, fizeram mudanças prejudiciais 
à categoria no Convênio Médico, 
com imposição de mensalidade e 
aumento na coparticipação, além 
de reduzir o número de tickets 
refeição e assaltar o vale peru e o 
adicional de 70% nas férias.

Por isso o desafio dessa Campa-
nha Salarial é construir uma mobi-
lização nacional forte ao ponto de 
conquistar o retorno das Cláusulas 
do Acordo Coletivo 2019/2021!

Ele foi quebrado por imposição 
da direção da ECT, com apoio de 
decisão do STF que, pela primeira 
vez na história, derrubou uma 
sentença do TST para questões 
trabalhistas, que era favorável à 
categoria ecetista.

A construção dessa mobilização 
começa já e tem que estar em 
todos os setores. A situação da 
categoria é grave e exige resposta 
unificada, forte e contundente. Só 
assim vamos recuperar os direitos 
que foram surrupiados e conquistar 
reajuste acima da inflação para os 
salários e benefícios econômicos.

Todos na luta junto com a FINDECT e os Sindicatos!
Veja no site do SINTECT-SP e da FINDECT a Pauta de Reivindicações para
a Campanha Salarial 2021/2022 na íntegra e entre na luta desde já.

Últimas vitórias do Departamento Jurídico do SINTECT-SP
SINTECT-SP conquista volta 
do pagamento de diferencial de 
mercado a trabalhadora do CDD 
Capela do Socorro

Empresa havia suprimido para carteiro feminino, ale-
gando que ela havia foi sido transferida para “unidade não 
compatível com seu cargo”. Mas o competente departa-
mento jurídico do Sindicato conquistou mais uma vitória 
em benefício do trabalhador!

COVID-19: sentença em favor dos 
trabalhadores do CDD São Mateus

Em mais uma vitória, a Justiça determinou que havendo 

confirmação por Covid-19, a ECT deve: liberar para trabalho 

remoto, sem prejuízo da remuneração, os empregados que 

laboram no setor; realizar a limpeza de maneira imediata e 

intensiva da unidade; e emitir CATs dos casos de covid-19.

Justiça impõe medidas de 
prevenção para os trabalhadores 
do CDD Rio Pequeno

Determinou cumprimento de medidas de proteção e pre-

venção ao coronavírus, sob pena de interdição. ECT deverá 

realizar afastamentos do trabalho presencial, realizar e custear 

testes de detecção da covid-19, bem como a emitir as CATs.

Justiça do Trabalho obriga ECT 
resolver questões estruturais do 
prédio do CTE Saúde

Empresa deverá, a princípio, iniciar as obras/reformas no 
local onde houve o desabamento do teto substituir as tubu-
lações de combate ao incêndio. Após a realização de Perícia, 
serão analisados os outros pedidos da Ação, inclusive para 

apurar a periculosidade no local.

COVID-19: sentença em favor dos 
trabalhadores do CDD Alphaville

ECT deverá liberar, imediatamente, os trabalhadores do 

CDD Alphaville do trabalho presencial, realizar desinfec-

ção da unidade e poderá realizar exames laboratoriais de 

covid-19 para antecipar o retorno.

Após abandono da gestão 
operacional, justiça sentencia 
favoravelmente aos trabalhadores 
do CDD Capela do Socorro

Justiça manda ECT liberar para trabalho remoto sem pre-
juízo de remuneração, o trabalhador que venha a comunicar 
sintomas da Covid-19; os empregados que trabalhem no 
raio de 2 metros de proximidade do empregado infectado 
e que realize a limpeza de maneira imediata e intensiva da 
unidade quando houver caso confirmado com Covid-19.


