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Pagamento 
da PLR Já!

A Diretoria do 
SINTECT-SP foi a 

primeira a acionar a 
direção da ECT pelo 
pagamento da PLR

Veja no verso

ASSEMBLEIA 
GER AL

27 de maio - 19h (1º chamada) - 19h30 (2ª chamada) 

LOCAL: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de 
Samba Unidos do Peruche, na Rua Samaritá, nº 1040, CEP 
02518-080, Jardim das Laranjeiras, São Paulo/SP

Para aprovação do Regimento Eleitoral e eleição 
da Comissão Eleitoral que será responsável pelo 
processo eleitoral para eleição da Diretoria Executiva, 
Específicas e do Conselho Fiscal do Sindicato

HOMENAGEM AOS ECETISTAS
e força à luta contra a privatização

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA BRASILEI-
RA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO PAULO, 
REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO E ZONA POSTAL DE SOROCABA 
– SINTECT/SP, com registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Em-
prego 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, através de sua Diretoria, por seu Repre-
sentante legal, convoca todos (as) os (as) associados (as) do sindicato que 
estejam quites com suas obrigações sociais e estatutárias para se engajarem 
no próxim o processo eleitoral para eleição dos membros da Diretoria Ex-
ecutiva, Diretorias Específicas e do Conselho Fiscal, convocando-os para 
comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
27 de maio de 2022 (sexta-feira) no Grêmio Recreativo Cultural Social Es-
cola de Samba Unidos do Peruche, com endereço na Rua Samaritá, nº 1040, 
bairro Jardim das Laranjeiras, na cidade de São Paulo/SP, CEP. 02518-080, 
em primeira convocação às 19:00 horas e, em segunda convocação às 19:30, 
para analisar, debater e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: processo 
eleitoral-eleições das diretorias e conselho fiscal; aprovação do Regimento 
Eleito ral, Eleição da Comissão Eleitoral e demais assuntos inerentes ao 
processo eleitoral. São Paulo, 24 de maio de 2022. Elias Cesário de Brito 
Jr (Diviza) – Presidente; Ricardo Adriane Rodrigues de Sousa - Secretário 
Geral e Vagner do Nascimento – Secretário de Finanças.

Publicado na Edição de 24 de maio de 2022 nos 
Jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo

Exposição na Av. Paulista homenageia Trabalhadores 
Ecetistas e ajuda a valorizar a categoria e os Correios 
e fortalecer a luta contra a privatização - Veja no verso
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SINTECT-SP foi o primeiro a 
exigir pagamento da PLR após 

anúncio do lucro de 2021

O lucro recorde da 
ECT gerou pagamento 
de dividendos ao 
governo e também 
deve gerar acordo 
para pagar a PLR 
para a categoria! 

O SINTECT-SP foi 
o primeiro sindicato 
a cobrar da direção 
da ECT negociação e 
pagamento da PLR 
e lutará por uma 
PLR linear e justa, 
compatível com o 
alto lucro obtido pela 
empresa às custas do 
suor dos trabalhadores.

As Diretorias do Sindicato e da 
FINDECT acionaram a direção da 
empresa, exigindo a negociação 
para o pagamento da Participa-
ção nos Lucros e/ou Resultados. 
Aguardam a resposta que tem que 
vir, pois se houve lucro e repasse ao 
governo, tem que ter PLR.

Com lucro recorde, a empresa 
tem mais que condições de pagar 
a Participação nos Lucros e Resulta-
dos aos trabalhadores como manda 
a Lei 10.101 de 19 de dezembro 
de 2020! A direção da ECT deixou 
de pagar a PLR nos anos em que 
alegou prejuízos. Agora não tem 
mais desculpa. 

Com isso já passa da hora da 
empresa devolver aos emprega-
dos o que lhes é de direito e está 

garantido pela lei dispõe sobre “a 
participação dos trabalhadores 
nos lucros ou resultados da em-
presa e dá outras providências”. 

A Diretoria do SINTECT-SP 
já enviou ofício à direção dos 
Correios exigindo a retomada 
do pagamento da PLR. E espera 
que uma vez na vida a direção 
da empresa tenha o bom-senso 
de reconhecer a legalidade da 
reivindicação e o mérito do 
trabalhador e resolver a questão 
sem conflito, e sem que sejam 
necessárias medidas judiciais e 
a mobilização dos trabalhadores. 

O SINTECT/SP requereu for-
mação de Comissão Paritária 
empresa/sindicato para discutir 
as regras para o pagamento da 
PLR. Esteja atento e entre na luta!

Homenagem ao 
Ecetista exposta na Av 
Paulista reforça luta 
contra a privatização

Eduardo Kobra, 
um muralista 
brasileiro conhecido 
e respeitado 
mundialmente, 
se uniu à Central 
Sindical UGT 
para realizar uma 
exposição em 
homenagem à 
classe trabalhadora 
sob o tema “Os 
200 Anos da 
Independência e 
Nós, Trabalhadores”

A exposição inaugurada no dia 

1º de Maio vai até o dia 31 

desse mês. Dá destaque a algumas 

categorias, entre elas a ecetista.

A referência é justa, pela im-

portância dos trabalhadores dos 

Correios e da empresa para o 

desenvolvimento do país. E neces-

sária para defender um patrimônio 

nacional essencial da ganância dos 

abutres nacionais e estrangeiros 

que querem privatizá-lo para con-

trolar e lucrar com o setor postal.

O SINTECT-SP se entusiasmou 

e apoiou o projeto. Ele valoriza e 

dá visibilidade à categoria num 

momento crucial, em que a bata-

lha contra a privatização teve uma 

vitória no Senado.

A ação da categoria, liderada pela 
FINDECT e pelo SINTECT-SP, conse-
guiu impedir a votação do PL 591, 
que colocaria a ECT à venda. Agora 
o momento é de ganhar a sociedade 
para defender os Correios e impedir 
outras iniciativas como essa. 

Para isso o SINTECT-SP inseriu 
publicidade na Band TV em setem-
bro de 2021 e no primeiro de maio 
passado e participou do programa 
Brasil Urgente no Dia do Carteiro.

Outras ações como essa serão feitas. 
E a exposição na Av. Paulista é parte 
delas. Ajuda a ganhar apoio do povo 
para impedir a venda e a destruição 
do Correios estatal e garantir investi-
mento e melhoria nos serviços postais!


