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Correção do FGTS:

SINTECT-SP possui 
ação para beneficiar  
os trabalhadores 
sindicalizados!
Filie-se e participe!

Festivais 
de futebol 
agitam as 

regiões!
A Diretoria do 

SINTECT-SP organiza 
e acompanha

Veja na pág 4

Campanha Salarial Unificada 2022 já começou
Pauta de reivindicações e calendário de mobilização já estão definidos e o Sindicato leva a luta às Unidades de Trabalho!

Sempre presente, SINTECT-SP 
informa e mobiliza sua base
Os dirigentes do Sindicato estão intensificando a mobilização, percor-
rendo as unidades de trabalho para fazer reuniões e conversar com 
os trabalhadores. Essa ação é permanente, com reforço no período de 
campanha devido à necessidade de ampliar e fortalecer a mobilização 
para que haja avanço no processo de negociação. Veja nas págs 2 e 3

Os Sindicatos filiados à 
FINDECT realizaram as-
sembleias para debater e 

aprovar a Pauta de Reivindicações 
para a Campanha Salarial deste ano.

Também aprovaram o calendário 
de mobilizações unificadas com 
plenárias, atos, jornada de lutas e 
uma greve nacional. 

A Campanha Salarial 2022 se 
dará em meio a uma violenta crise 
econômica e social, resultado da 
política econômica do governo, 
que leva ao descontrole da inflação 
e da carestia e afeta mais de 33 
milhões de brasileiros.  

A direção dos Correios e o governo 
insistem em atacar os trabalha-

dores dos Correios com péssimas 
condições de trabalho, redução 
drástica do efetivo, arrocho salarial 
agravado pela Inflação, terceiriza-
ções e ameaça de privatização. Por 
isso é fundamental construir uma 
campanha salarial unificada com 
todos os trabalhadores do país. 

  “Será uma Campanha difícil em 
função da inflação alta, maior que 
do ano passado, do custo de vida 
que cresce puxado pelos preços da 
alimentação e do combustível e 
corroe os salários. Temos também a 
grande preocupação com a recon-
quista dos direitos roubados por esse 
governo e a ampliação deles. Para 
isso os Sindicatos e trabalhadores 

O Sindicato está reorganizando 
seu banco de dados de filiados 

para garantir contato com todos. 
Isso é importante para enviar dia-
riamente informações atualizadas 
e ter forma de contato segura e 
garantida no caso de ações judiciais. 
A necessidade de contatar os 
filiados para distribuir os Alvarás 
de pagamento da ação do INSS é 
um exemplo. Há inúmeros outros 
processos coletivos, além dos 

trabalhadores que têm ações 
individuais e precisam ser acio-
nados com rapidez para o le-
vantamento de documentos, 
dados para pagamento de ações 
ganhas, entre outras questões. 
Para atualizar seus dados cadas-
trais, acione o link abaixo e preen-
cha com suas informações atuais. 
É rápido e fácil e vai ser muito impor-
tante para você e para o Sindicato. 
Acesse pelo QR-CODE ao lado.

Atualize seu cadastro no SINTECT-SP
Garanta o recebimento das mensagens diárias atualizadas do Sindicato, 

informações sobre processos judiciais e 
outras questões de interesse do trabalhador

da base da FINDECT estão mobili-
zados para fazer uma Campanha 
Salarial vitoriosa”, afirma o Presi-
dente do SINTECT-SP  Elias Diviza. 

O momento exige a máxima uni-
dade  para contrapor este governo 
que tem ódio da categoria, ataca 
os trabalhadores e retira direitos.

Todos unidos para reconquistar 

os direitos roubados pelo go-

verno e pela direção militar da 

empresa, a reposição salarial e 

a defesa da democracia e dos 

Correios estatais e o pagamento 

da PLR relativo ao lucro recorde 

de 2021, de R$ 3,7 bilhões, que 

tem que ser pago este ano!
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Mobilizar os trabalhadores 
em seus locais de traba-

lho é necessário. Para isso a 
direção do Sindicato visita uni-
dades, faz reuniões setoriais 
em todas as regiões, dialoga 
com os trabalhadores, infor-
ma, esclarece dúvidas e ouve 
reclamações e demandas.

Acesso aos 
setores é uma 
grande vitória da 
resistência
Os Diretores do Sindicato es-
tão diariamente nas reuniões 
setoriais com a categoria. 
Nelas, conversam, orientam, 
recebem denuncias e desta-
cam a atuação sindical contra 
a Privatização, por melhores 
condições de trabalho, pela 
PLR e agora na Campanha 
Salarial 2022. 

Veja imagens de algumas des-
sas visitas e reuniões.

Diretoria do SINTECT-SP leva informação 
e mobilização aos locais de trabalho!
SINTECT-SP percorre setores para organizar e mobilizar trabalhadores para  a
resistência e a luta por salário, direitos e emprego. A HORA DE VIRAR O JOGO CHEGOU!

Sindicato cobra segurança para os trabalhadores
O problema estourou no CDD Brasilândia, agravado por descontos indevidos, 
chamando atenção para uma situação generalizada em todas as regiões

O Presidente do Sindicato, Elias Diviza esteve ao lado 

dos trabalhadores do CDD Brasilândia e o Sindicato buscou 

formas de melhorar a situação.

A cobrança por medidas da empresa foi reforçada. E a 

denúncia da atual onda de violência contra os carteiros e 

falta de assistência médica e psicológica dos Correios chegou 

ao público a partir de entrevista concedida à TV Record.

A precarização das condições de trabalho, à qual está relaciona-

da à onda de assaltos nos serviços de entrega nas ruas da grande 

São Paulo,  afeta o trabalhador e a população que depende das 

entregas. A categoria resiste ao descaso da empresa. E não é mais 

possível que sua direção continua sem adotar medidas efetivas 

para garantir a integridade dos trabalhadores e também 

prestar assistência necessária nos casos de violência.
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NÃO à 
Privatização 
dos Correios
SINTECT-SP se 
mantém  ativo junto 
ao parlamento 
e chama toda a 
categoria a estar junto 
e apoiar as ações!

A luta da categoria barrou 

a tentativa do governo 

Bolsonaro de aprovar o PL 591 

e privatizar os Correios. O PL 

ficou travado no Senado, mas 

os governistas mantêm o PL 

entre suas prioridades. 

Por isso a luta continua e tem 

tudo para ser vitoriosa nesse 

ano eleitoral, com o atual go-

verno perdendo apoio devido 

à crise econômica e social que 

não para de crescer.

O Sindicato mantém a luta viva 

a partir de espaços conseguidos 

na TV, em que informa e dialoga 

com a população . Esse investi-

mento na luta contra a privati-

zação com inserções em cadeia 

nacional na TV é fundamental, 

assim como a mobilização da 

base da categoria em defesa dos 

Correios públicos e dos direitos 

dos trabalhadores.

O Sindicato também mantém 

a luta no Congresso Nacional, 

que é de suma importância. 

Os Diretores do SINTECT-SP e 

da FINDECT já voltaram a atuar 

presencialmente no Senado, 

com apoio da assessoria parla-

mentar contratada em Brasília. 

O mais importante, no entanto, 

é o apoio e a participação de 

todos os ecetistas nessa luta, 

com ações nas redes sociais 

e participação nas ações que 

forem encaminhadas.

A mobilização continua e vai crescer!
Os Diretores do Sindicato estão percorrendo todos as regiões 
para dialogar com os trabalhadores e organizar a luta!

SINTECT-SP entrega defesas na 
Comissão de Acidentes de Trânsito 

Os representantes do SINTECT-SP 

na Comissão Paritária (Milton Jacaré, 

Manoel Feitosa e Ricardo Adriane, o 

Negopeixe), apresentaram defesas 

dos trabalhadores para o julgamento 

de casos que estavam em análise.

Na reunião de 23 de junho foram 

analisados 18 processos prescritos, 

considerando o Código Brasileiro de 

Trânsito, a Constituição Federal e os 

manuais da empresa. O Sindicato tam-

bém traz para a discussão as condições 

de trabalho extremas e o estresse a que 

estão submetidos os trabalhadores. 

Em nenhum dos casos houve paga-

mentos pelos trabalhadores.
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Ameaças no CDD 
Alameda Nothmann

Os trabalhadores sofrem com 
ameaça de processo adminis-
trativo ao retornarem para 

unidade sem conseguir reali-
zar todas as entregas, por não 

ter dado tempo devido ao acesso 
de objetos postais. A gestão não res-

peita nem mesmo o processo legal de defesa que o 
trabalhador tem por direito. O sindicato já notificou a 
empresa e orienta que todos trabalhadores informem 
corretamente no sistema toda vez que forem para rua 
e não dê tempo de realizar todas as entregas. 

CDD Jabaquara está precarizado
Os carteiros sofrem com sucateamento e precarização. 
A unidade já foi visitada pelo técnico segurança do 
trabalho e o Sindicato já enviou laudo para a empresa, 
mas ainda persistem problemas relacionados a péssi-
mas condições de trabalho, buracos no piso, cadeiras 
em péssimas condições, ventiladores insuficientes no 
porão onde os trabalhadores fazem triagem das cor-
respondências e pouca ventilação.

Assédio na AC Belenzinho
A bruxa está solta na agência. Gestora e tesoureira 
assediam os trabalhadores. Capitão do mato não 
cabe mais nos correios. A diretoria do Sindicato já 

notificou a empresa e o REAT e está tomando todas 
as providências para coibir todo e qualquer assédio.

Inadequação no CDD Veleiros
Colocaram os trabalhadores para triar cartas num 
quartinho nos fundos da unidade. O local não tem 
ventilação adequada, é vulnerável e para poder ter 
acesso ao ambiente interno da unidade é preciso 
passar pelo lado de fora, pois o salão da unidade 
ficou ocupado por encomendas, sem contar que o 
portão está quase desabando. E a empresa não toma 
nenhuma medida efetiva. O Sindicato notificou a em-
presa e encaminhou o laudo de visita elaborado pelo 
técnico segurança do trabalho 

Sindicato retoma Festivais Regionais de Futebol
Com a 

flexibilização 
das medidas 

contra a Covid-19 e o 
avanço da vacinação 
dos trabalhadores 
e suas famílias, foi 
possível retomar essa 
atividade que envolve 
os trabalhadores 
de quase todas as 
unidades de trabalho 
e inúmeros familiares, 
que acompanham os 
jogos.

Os festivais já foram 
realizados nas 
Regiões Sul, Norte 
e Leste/Alto Tietê, e 
vão a todas as outras 
regiões. Representam 
momentos únicos de 
confraternização, de 
diálogo e convicência, 
de diversão e 
relaxamento do 
estresse do dia a dia.

Trata-se de uma 
atividade fundamental 
para uma categoria 
que vive em luta e 
precisa ter espaços 
e possibiidades para 
recarregar as energias.


