BOCA 369 - JULHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos de São José do Rio Preto e
Região - SINTECT-SJO, conforme Artigo 20, parágrafo único e Artigo 21 inciso IX do estatuto desta
entidade convoca todos os trabalhadores por ele representados para comparecerem a ASSEMBLEIA
GERAL, a realizar-se na sede do SINTECT/SJO, situado na Rua Tiradentes, 2361 Boa Vista na Cidade
de São José do Rio Preto – SP, no dia 21 de Julho de 2016, a instalar-se em primeira convocação as
19h00min (dezenove horas) e em segunda convocação às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos)
com qualquer número de presentes, tendo a seguinte ordem do dia;
1)
Informes;
2)
Analisar e votar pauta de negociação do ACT 2016/2017;
3)
Referendar membro do comando de negociação;
4)
Outros.
São José do Rio Preto, 18 de Julho de 2016.
DIRETORIA EXECUTIVA

Conrep dá início às mobilizações para
campanha salarial 2016-17
Em união, representantes dos trabalhadores
decidem no conselho demandas econômicas e as
datas do Calendário de Lutas. As Olimpíadas nãos
serão esquecidas pela categoria
Semana intensa para os ecetistas. Durante os
dias 6 e 9 de julho, em Luziânia, trabalhadores dos
Correios ﬁzeram parte do 33º Conselho de
Representantes da FENTECT (Conrep) e, nesta
mesma semana, pelo menos dois ataques foram
desferidos à categoria não só dos empregados da
ECT, mas também da área pública em geral. O
Conrep, organizado com o objetivo de uniﬁcar
esses segmentos, teve a pauta reforçada pela
crítica do novo presidente dos Correios, Guilherme
C a mp o s, - q u e cu l p o u o s e ce ti sta s p e l o
absenteísmo na empresa - e pelo anúncio do
conluio entre o presidente interino Michel Temer e a
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que
sinalizou o apoio ao aumento de 40 horas para 80
horas semanais de trabalho no Brasil.

Está claro: a campanha salarial 2016/17 não
será fácil para a categoria. No entanto, para os
representantes será necessário lutar com
convicção e razão para manter a unidade e,
dessa maneira, atingir os objetivos e manter a
empresa com seu caráter público e social.
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- Acordo Coletivo - Às próximas negociações com a
ECT, o comando de negociação terá como missão entrar num
acordo com a empresa para obter como direitos 15% de reajuste
salarial, R$ 300 linear, R$ 400 de vale-cesta e R$ 45 de ticketalimentação - valores decididos no 33º Conrep.
O Calendário de Lutas da campanha salarial 2016/17 tem início
no dia 11 de julho, com a sistematização da pauta de
reivindicações. A entrega da pauta à ECT ﬁcou marcada para o
dia 26 de julho, com ato público em frente ao edifício sede da
empresa, em Brasília.
A data base terá início no dia 1 de agosto, Dia Nacional de Luta
em Defesa dos Correios.

Olimpíadas - Com um ano atípico e os Correios como responsável pela logística do
evento internacional, as Olimpíadas, os ecetistas optaram pelo ato público nacional no Rio de
Janeiro, no dia 5 de agosto, com manifestações nos outros estados do país. A data não poderia
passar em branco para os trabalhadores, embora a greve geral uniﬁcada tenha sido oﬁcializada
para o dia 14 de setembro.
É lutar ou lutar - Além dos números, é preciso mostrar ao novo presidente e os demais
gestores dos Correios que o absenteísmo criticado por eles é causado pela sobrecarga de trabalho, falta de
proﬁssionais nas bases, incontáveis horas-extras e falta de condições de salubridade na empresa. Ou a
ECT coloca em prática melhorias demandadas pelos trabalhadores, ou os números podem aumentar, já que
o acesso à saúde está cada vez mais distante.
Entre tantos problemas que a classe tem passado, há ainda de lidar com a abertura de capital dos
Correios, anunciada pelo governo federal logo após o afastamento da presidenta Dilma Rousseﬀ. A
privatização - que dá os primeiros passos com a reestruturação da empresa, que tem como consequência,
por exemplo, o fechamento de mais de duas mil agências no país - é uma ameaça aos empregos e
benefícios dos ecetistas. Atualmente, o déﬁcit de trabalhadores é de 20 mil, conforme análise da própria
empresa, mas, na contramão das melhorias, a ECT tem sucateado os espaços e instrumentos de trabalho,
em detrimento da qualidade de vida e proﬁssionalização dos trabalhadores.
Ou a empresa negocia, ou continuará mantendo altos padrões de
patrocínios, enquanto os empregados permanecem à míngua. Aos
trabalhadores, resta a luta ou a luta. No Conrep ﬁcou estabelecido que
sejam esquecidas as desavenças. É hora de unir a categoria - também aos
demais servidores do país - contra os ataques do governo que podem,
consequentemente, ferir os direitos de todo e qualquer cidadão.

CALENDÁRIO DE LUTAS DA CAMPANHA SALARIAL 2016 e CONTRA A
PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS, aprovado no 33º CONREP
11-Julho = Sistematização da Pauta de Reivindicações.
Até 19-Julho = Envio do Jornal da FENTECT com a pauta aos sindicatos.
18 à 22-Julho = Primeira Semana de Mobilização nas Bases: panﬂetagens, reuniões nos setores,
carros de som, etc...
20 a 22-Julho = ASSEMBLEIAS para referendo da Pauta, escolha do representante para integrar o
Comando nacional de Reivindicação e Votação do Estado de Greve.
25-Julho = Instalação do Comando Nacional de Negociações em Brasília-DF.
26-Julho = Entrega da Pauta à ECT, com Ato Publico em frente ao Ed. SEDE.
30 e 31-Julho = Primeiro Final de Semana de Agitação com carros de som nos bairros populares,
denunciando a privatização dos Correios.
1º-Agosto = Dia Nacional de Luta em Defesa dos Correios.
04-Agosto = Lançamento de Comitê Permanente Contra a
Privatização dos Correios, com participação de bancários,
petroleiros e demais categorias em luta. Local: ABI-RJ (a
conﬁrmar).
05-Agosto = Ato Público Nacional no Rio de Janeiro, com
manifestações nos estados e regiões e caravanas ao RIO. (Deﬁnir
local: Copacabana; Candelária; Maracanã, Parque Olímpico, etc...)
08-Agosto = Início das negociações com a ECT
06 e 07-Agosto = Segundo Final de Semana de Agitação com
carros de som nos bairros populares, denunciando a privatização
dos Correios. (Repetir em todos os ﬁnais de semana).
08 a 12-Agosto = Semana de Agitação nas bases.
17-Agosto = ASSEMBLEIAS de Planejamento e avaliação das negociações.
06-Setembro = ASSEMBLEIA para avaliação das negociações da Campanha Salarial
07-Setembro = Participação no Grito dos Excluídos, com Carta Aberta a População.
13-Setembro = Data limite para as negociações com a ECT.
08 à 14-Setembro = Agitação nas bases.
14-Setembro = ASSEMBLEIA para deﬂagração da greve nacional por tempo indeterminado, a partir
das 22:00 horas. (PODENDO SER READEQUADA ESTA DATA, de acordo com as negociações com os
bancários e petroleiros).

