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Julgamento
do Dissídio e
luta contra a
privatização
No verso

Novembro de 2021

Faça uma visita ao site oficial do SINTECT-SP - www.sintect-sp.org.br - Ou procure o SINTECT-SP nas redes sociais:

SINTECT-SP convoca associados para assembleia
de prestação de contas e previsão orçamentária
O Sindicato cumprirá todos os protocolos e as recomendações de proteção à saúde, em função da pandemia do
Coronavírus, com garantia de distanciamento mínimo, controle de temperatura e uso dos itens de segurança.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Publicado no jornal Agora de 28 de outubro de 2021, na pág. A9
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 12 de novembro de 2021, às 19:00 horas em primeira convocação e ás 19:30 horas em segunda
convocação no Hotel daninn Planalto São Paulo, situado a Avenida Casper Libero, 115, Centro, Cep: 01033-001, São Paulo/SP,
a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: a) leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;
b) leitura e aprovação por escrutínio secreto das peças que compõem o Balanço Financeiro do exercício de 2020, instruídas
com o perecer do Conselho Fiscal; c) leitura a aprovação por escrutínio secreto das peças que compõe o processo de Previsão
Orçamentária para o exercício 2022, instruídas com o parecer do Conselho Fiscal.
São Paulo, 26 de outubro de 2021
Elias Cesário de Brito Junior - Presidente

ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA
Balanço financeiro do exercício de 2020 Previsão orçamentária do exercício de 2022

Sexta, 12 de novembro, às 19h00 (primeira convocação
dos associados) e 19h30 (segunda convocação)
Auditório do Hotel Dan Inn Planalto São Paulo - Avenida Casper Libero, 115, Centro

Devido ao cenário de pandemia do coronavírus e as recomendações das autoridades de saúde, a
Diretoria do SINTECT-SP tomará todas as precauções para garantir distanciamento e evitar contágio

O uso de másc ara será obrigatório
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Na luta por um Acordo Coletivo decente!

Julgamento da Campanha

Salarial 2021 será no dia 22/11
No dia 18/10,
o Ministro Ives
Gandra pediu
vistas e adiou
o julgamento.
As Diretorias
da FINDECT e
do SINTECTSP esperam por
justiça de fato, que
os trabalhadores
sejam beneficiados
o quanto merecem
e a direção da
empresa seja
punida pelo jogo
sujo que fez nessa
Campanha Salarial!
Na audiência de julgamento
realizada no dia 18/10 na Seção Especializada em Dissídios
Coletivos (SDC) do Tribunal
Superior do Trabalho, o juiz relator, Alexandre Agra Belmonte,
votou pelo restabelecimento de
cláusulas referentes ao ACT de
2020, assim como o reajuste de
9,75% sobre os salários e vale
alimentação/refeição, cláusulas
históricas no Acordo Coletivo
de Trabalho da categoria.

Justiça seja feita
Desde o começo a direção
bolsonarista da empresa jogou
tentando manipular o resultado
para consolidar retrocessos e

impor o banco de horas.
Enrolou o quanto pôde,
rejeitou a proposta de conciliação do TST, soltou proposta fake no seu primeira
hora com pegadinha para
tentar ludibriar e dividir a
categoria.
Nesse sentido, o voto do
relator faz minimamente a
justiça que deve ser feita.
Espera-se que essa posição
vingue e que, no julgamento de 22/11, haja um
resultado mais justo com
os trabalhadores ecetistas.
Que o valor e o esforço da
categoria sejam reconhecidos e premiados.
Mas independente do
resultado, o SINTECT-SP e
a FINDECT se manterão na
luta política e judicialmente
quando necessário, para
garantir os direitos dos
trabalhadores.
Esse é o papel do SINTECT-SP e sempre será
honrado pela confiança e
proximidade com a base,
responsabilidade nas lutas,
respeito aos níveis de consciência e mobilização da
categoria. Avançar sempre
que possível é o lema!
ACOMPANHE O JULGAMENTO. Vamos estar todos
firmes, unidos e atentos,
certos de que a justiça será
feita, mobilizados para
continuar na luta e dizendo
BANCO DE HORAS JAMAIS!

Relatório do PL 591 tramita no
Senado e pode ir a votação

Todos na luta para barrar!
Mobilização é necessária para combater esse
projeto que destrói o Correio estatal, os direitos
da população, o emprego dos ecetistas, a
segurança e a integração que a ECT garante!
Para mostrar serviço
ao mercado,
o governo
atuou para
que o re latório do
senador
Márcio Bittar (PSL/AC)
favorável ao
PL 591, que privatiza os Correios, fosse lido na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do
Senado no dia 25/10 para, em
seguida, ir ao plenário.
Tiveram a cara de pau de fazer
a sessão com 3 senadores. O relator chamou subsídio cruzado
de “trocado”, mostrando que
não sabe nada dos Correios e
só segue ordens do governo
a troco de sabe-se lá o quê. E
reconheceu que se o Correio
for privatizado, o fim desse
subsídio e a entrega do setor
a empresas privadas acarretará
em aumento de preços, que
será repassado à população.

Luta precisa de
todos para crescer
Por ação da FINDECT, dos
Sindicatos e senadores da
oposição, nova apreciação
do relatório na CAE ficou para
9/11. Quando esse boletim foi
fechado, não tinha ocorrido.

Se passar, será encaminhado
ao plenário do Senado.
A Comissão da FINDECT atua
no Senado com os Dirigentes
Elias Diviza e Douglas Melo. Eles
e outros estão percorrendo os
gabinetes, conversando com os
Senadores e suas assessorias,
entregando material impresso
e explicando os prejuízos ao
país e à população que o PL 591
implica e solicitando apoio na
defesa do Correio estatal.
Com isso, conseguiram maisprazo para a apreciação do PL
na CAE e mais tempo para agir.
Apoie entrando em contato
com os senadores. Poste mensagens em defesa dos Correios
públicos e estatais. Exija compromisso com a defesa do
patrimônio do povo brasileiro.

Para obter os contatos,
acesse a página da campanha https://correiosessencialparaopovo.com.br/

