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Dezembro de 2021

Mesmo atacado
e sucateado,
Correio ganha
prêmios!
Veja no verso

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

Campanha Salarial:
com união e luta novas
vitórias virão em 2022

N

2021 foi de resistência e luta!
Que em 2022 venham as glórias!

O ciclo que se fecha nesse dezembro sugere um olhar para trás,
rever os planos que foram traçados, o caminho percorrido, as metas
e os objetivos alcançados.
2021 foi muito difícil. A resistência e a luta, sempre exigidas dessa
categoria guerreira, foram tão intensas como nos anos anteriores.

uma conjuntura adversa para os
trabalhadores e depois de anos
de ataques a direitos e benefícios, o julgamento da Campanha Salarial
2021/2022 foi um alento.

Mas não podemos esperar que sempre
soprem bons ventos do Tribunal. Suas decisões são influenciadas pela conjuntura
e pelas pressões políticas. Esse ano vencemos, mas no futuro pode ser diferente.

Mas a resiliência, a união, a confiança na luta e no trabalho da
Diretoria do Sindicato trouxeram conquistas.

Além de barrar o banco de horas que a
direção a ECT tanto queria para aumentar
a exploração do trabalho, o Tribunal garantiu reposição da inflação aos salários e
benefícios. O retroativo dos vales cesta e
alimentação já foram pagos, com as diferenças individuais que existem.

Por isso a luta continua e é preciso manter mobilização permanente. A direção da
ECT e o governo não vão desistir de atacar
a existência da empresa e os direitos da
categoria. E sempre haverá gerências locais
e regionais que se mostram ainda mais
desumanas que os dirigentes da empresa,
impõem sofrimento à categoria e exigem
resistência política e jurídica.

Também tivemos competência para conseguir bons resultados na
justiça. Os julgamentos vitoriosos do Adicional dos Motociclistas
e do Acordo Coletivo de Trabalho são exemplos. Nesse último, a
categoria reconquistou parte do que fora tirado por esse governo.

O retorno do adicional de 15% para
trabalho aos sábados também foi uma
vitória importante, bem como o acesso
aos setores pelos dirigentes sindicais e
outras reivindicações da categoria.

Sigamos todos firmes e unidos na luta
contra a privatização da ECT e em defesa
dos nossos direitos!

Vamos fazer de 2022 o ano da virada!
Derrotamos o projeto de privatização esse ano com nossa luta. De quebra,
2022 é ano eleitoral e também não sai. Vamos lutar por um novo governo
que inverta essa pauta, fortaleça e valorize os Correios! Leia no verso!

Resistimos na batalha contra a Privatização. O empenho de todos
foi decisivo para barrar a votação do PL 591 no Senado Federal.

O final de ano também é tempo de olhar para frente, refazer
planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar e
continuar lutando pelos nossos direitos e empregos.
Que 2022 te envolva de poder, coragem para resistir e lutar!
A diretoria do SINTECT-SP agradece pela oportunidade de
fazer parte da sua história e por você contribuir para o sucesso de
nossa luta. A confiança que você deposita no trabalho do Sindicato
continuará nos motivando a defender os direitos da categoria, lutar
e buscar novas vitórias.
Que o Ano Novo traga bons
ventos, muita força, saúde, determinação, alegrias e sucesso
para todos nós.
BOAS FESTAS E
UM EXCELENTE
ANO NOVO!”
Elias Diviza -Presidente
do SINTECT-SP
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PL 591 não será votado em 2021 e 2022!
A luta continua para tirar o projeto da pauta!
Graças à luta da categoria, o governo não vai conseguir
aprovar o PL 591, que privatiza os Correios. Não reuniu
votos no Senado e 2022 é ano eleitoral, o que inviabiliza
o projeto. Mas o PL continuará nas gavetas do Senado e
precisa que a luta continue para arquivá-lo definitivamente.

O

trabalho permanente e
competente das Diretorias
da FINDECT e dos Sindicatos filiados no Senado Federal
rendeu os frutos esperados. O PL
591 parou na Comissão de Assuntos Econômicos da casa e sequer
foi votado. Foi o resultado dos
intensos diálogos, dos materiais
e argumentos apresentados aos
Senadores e seus assessores pelos
dirigentes sindicais.

Claro que a pressão social
também contribuiu.
As ações da SINTECT-SP e dos
trabalhadores ecetistas foram
decisivas para criar um ambiente favorável à defesa do
Correio público e estatal. (veja
no quadro ao lado).

E tudo isso vai continuar.
Vamos juntos buscar que cada vez
mais partidos e parlamentares se
descolam do governo e se negam
a aprovar seus projetos destrutivos
para o país e sua população.

Vamos concentrar esforços também para que
2022 seja o ano da virada.

E também a colocação em
prática de um projeto de fortalecimento da empresa, de
melhoria de seus equipamentos, materiais, gerenciamento
interno, rede logística, valorização de seus profissionais
e diversificação de produtos.

O Sindicato vai elaborar uma carta
de exigências e compromissos
com os diretos da população,
como o direito à comunicação
postal, e entregar aos candidatos
à Presidência da República.

Tudo isso como suporte de
políticas públicas que visem
ao atendimento universal e
qualificado da população, ao
oferecimento de serviços bons
e baratos para os pequenos
negócios que preci-sam da
entrega qualificada e segura
dos Correios.

Vamos exigir a manutenção dos
Correios como empresa do povo,
voltada a servir e atender as necessidades da população e do país.

E vamos à luta para ter um novo
governo comprometido com
tudo isso! 2022 tem que ser o
ano da virada!

AC Itaim Bibi tem princípio de incêndio
e Sindicato cobra plano de segurança
Casos de problemas elétricos se repetem na unidade. Às
cobranças dos trabalhadores,
a gerência diz que há processo
aberto, mas sem previsão de aceite pelo
alto custo. Até que o princípio de incêndio ocorreu e
mostrou que o problema é grave e pode gerar uma
tragédia a qualquer momento. Imagine um setor cheio
de papel e outros materiais inflamáveis queimando!
Esse princípio de fogo na agência, vindo da rede elé-

trica, precisa ser explicado com informações,
claras e responsabilidade com o patrimônio
e as vidas dos trabalhadores.
O Sindicato enviou ofício à direção da ECT
cobrando esclarecimento e posicionamento.
Também solicitará visita técnica do especialista em Segurança do Trabalho. A situação
tem que ser resolvida antes que o pior aconteça e os trabalhadores sejam as vítimas.

Em 2021, ações do SINTECT-SP e da
FINDECT na luta contra o PL 591 foram
fundamentais para barrar a privatização
dos Correios no Senado Federal
Ação contínua junto à categoria com elaboração de artigos veiculados
em sites e redes sociais e em boletins e jornais impressos buscando informar, conscientizar e mobilizar a categoria na luta contra a privatização.

Participação em atos e manifestações contrárias à política negacionista, genocida e entreguista do governo Bolsonaro denunciando a
privatização dos Correios à população.

Veiculação de peça de marketing em defesa do Correio público e contra
a privatização na Band TV em cadeia nacional, de agosto a setembro
nos intervalos do Jornal da Band, apresentado por José Luiz Datena.

Ação contínua junto aos deputados e senadores, com distribuição
de materiais impressos e reuniões com parlamentares e assessores para
esclarecer e argumentar contra o PL 591 e a privatização dos Correios.

Atos públicos realizados em Brasília, com o envio de vários ônibus
com trabalhadores para as manifestações e ações no Congresso.

Fortalecimento do departamento jurídico através de um corpo de
advogados capacitados e experientes na defesa dos direitos da categoria.

A diretoria do SINTECT-SP agradece o apoio dos associados(as)
que patrocinaram todas as lutas que a entidade realizou em
2021 através de uma gestão forte, democrática e atuante.

SINTECT-SP é luta, resistência e conquistas!

Correios,
o melhor
Mesmo atacado, sem
investimentos, sucateado
e alvo de um governo que
mina as forças da empresa
para vendê-la, o Correio é
destaque.
Têm empresas que na
propaganda se colocam
como as mais eficientes,
seguras e rápidas. Mas na
hora de conferir nem aparecem entre as melhores.

E quem está na ponta é os Correios, que ganharam o destaque em logística e e-commerce do
Prêmio de Inovação Digital 2021 da ABCOMM
- Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.
Imagine com investimento, competência e
um projeto para tornar essa empresa uma
potência ainda maior para o povo e o país!

