BOCA 370 - AGOSTO

O SINTECT/SJO promoverá
no dia 20/08 o 1º ENCONTRO
DE MULHERES de sua base
territorial.
Para conscientizar a mulher
da importância do seu papel na
sociedade, valorizá-la e
informá-la sobre seus direitos
como trabalhadora.
Este 1º evento será voltado exclusivamente para as
questões que envolvem diretamente à mulher trabalhadora,
em pauta estarão assuntos como o ASSÉDIO em suas
diversas formas,e o fato de que em pleno século XXI esse
abominável tipo de violência ainda ocorra, aﬂigindo e
constrangendo as mulheres, quer seja no ambiente
familiar, no trabalho ou em qualquer outro ambiente. Tal
prática é passível de representação criminal contra o
assediador, mas as marcas e cicatrizes geradas tanto na
questão física e principalmente, psíquico e emocional das
trabalhadoras, que já sofreram este tipo de agressão que
são irreversíveis. Por essa razão devemos, primeiramente,
evitá-las e a melhor forma de combater este crime é a

informação e se, por ventura, mesmo assim isso acontecer,
temos o dever enquanto representantes de classe de proteger
nossas trabalhadoras e responsabilizar severamente o
agressor.
Nessa atividade abordaremos, também, outros
assuntos importantes, como o projeto de Reestruturação da
ECT que põe em risco nossos postos de trabalho, a
precarização das condições de trabalho, que atinge todas as
áreas da empresa, ao nosso ver direcionado
propositalemente, para justiﬁcar a tão sonhada Privatização
por parte do governo federal. O PT criou e desenvolveu, e o
PMDB tenta sacramentar.
Venha MULHER!!!! Vamos ocupar nosso espaço nessa luta
contra a privatização!! Vamos proteger nossos empregos!!
Vamos decidir, juntas, como cuidaremos do nosso FUTURO,
pois assim somos mais fortes !
Participe!!
Por questões organizacionais
pedimos para as interessadas
efetuarem suas inscrições até
12/08 através do email
karoljanecaselato@gmail.com, whtas 17-996353389 ou
preenchendo o formulário no site www.sintectsjo.com.br.

Entrevista substitui periódico da ECT
Mais um exemplo de IRRESPONSABILIDADE e de desleixo da ECT aos seus empregados: já não bastassem as diversidades e
diﬁculdades do dia a dia agora o ataque é contra nosso bem mais precioso, ou seja,
nossa saúde. Pra quem ainda não sabe nosso EXAME PERIÓDICO agora se restringe
a uma mera “conversa informal” e o preenchimento de uma planilha onde o trabalhador
faz seu auto diagnóstico! tudo para diminuir custos para a Postal Saúde. Não nos
esqueçamos que a pessoa a quem o governo do PT incumbiu de acabar o CORREIOS
SAÚDE, supostamente para diminuir despesas, o ex VIGEP Sr: Nelson Luiz Oliveira
de Freitas, esta sendo investigado pelo Ministério Público por suposto recebimento de
propina por parte da UNIBEM Medicina e Segurança do Trabalho, empresa que
realizava os exames periódicos após a implantação do Postal Saúde em 2014.
A pergunta a ser feita é: Como um trabalhador sem nenhum conhecimento na
área de saúde pode identiﬁcar e posteriormente qualiﬁcar alguma ocorrência na sua
saúde ocupacional? Se o trabalhador não tiver consciência e certo conhecimento das
suas condições de sua saúde, corre-se o risco de o mesmo aﬁrmar na entrevista que
seu ultimo hemograma esta perfeito, e aquela dor abdominal? seria apenas muscular? no caso dos homens, o PSA esta normal? não é
uma entrevista , uma enquete, que vai atestar a saúde de alguém, apenas exames médicos laboratoriais são precisos e podem atestar de
fato a saúde dos trabalhadores.
Lembrando ainda que a NR 07 prevê a realização dos mesmos, como forma de garantir e atestar a saúde do trabalhador capacitandoo ou não para o trabalho.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
O SINTECT-SJO, SOLICITA A TODOS SEUS FILIADOS QUE FAÇAM A ATUALIZAÇÃO EM SEUS CADASTRO, CASO TENHA
ALTERADO NÚMERO DO CELULAR E OU RESIDÊNCIA, É NESCESSARIO FAZER A ATUALIZAÇÃO PARA QUE AS INFORMAÇÕES
CHEGUEM E FORMA RAPIDA E PRESCISA.
OBS: CASO TENHA DIFICULDADES EM RENOVAR O SEU CADASTRO PELO SITE, FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TEL
(017) 33 01 29 00 E SOLICITAR A ATUALIZAÇÃO.
DIRETORIA COLEGIADA
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AGOSTO 2016
Resquícios do partido dos trabalhadores, ainda assombram as
estruturas organizacionais da ECT! Algumas cheﬁas , acostumadas a
tratar
o bem público como privado continuam abusando e se
beneﬁciando, como faziam na desastrosa administração do PT nos
Correios.
Rio Preto mais uma vez sai na frente, pois segundo relatos somos
os criadores de um novo produto denominado “Leva e Trás”. É a crise
forçando nossos colaboradores a buscarem soluções. O novo serviço
funciona assim: quando um gestor precisa viajar, ele determina a um subordinado que o pegue em casa
ou no local de trabalho e o leve até o seu destino, devendo ﬁcar a sua inteira disposição para depois
refazer esta operação no ﬁnal da sua atividade. Para empresa estatal isto é uma grande sacada!!
Parabéns para quem teve brilhante ideia!! mas sentimos muito em informar que este tipo de serviço já
é usado há séculos em grandes corporações de capital privado, mas isto é mero detalhe. A única
divergência neste novo serviço é que procuramos na em todos os manuais da ECT e não conseguimos
encontrar nenhum gestor de Rio Preto e região que por consequência do seu cargo tenha a
prerrogativa de usufruir do serviço “Leva e Trás”, porém encontramos esse tipo de conduta de
servidores públicos tipiﬁcados no descumprimento na lei de improbidade administrativa (Lei n° 8.429,
de 02-06-1992), código penal e, principalmente, na Constituição Federal, mais especiﬁcamente no
artigo 37, caput, ( legalidade, impessoalidade e moralidade) ou seja, tem gente descumprindo as
regras e como diz o velho ditado “O bom exemplo tem que vir de cima para baixo” Se não queremos que
todos os trabalhadores tenham este direito já que a regra foi quebrada que todos possam usufruir da
mamata. Inadmissível uma empresa pública que vive a impor todos seus REGULAMENTOS e
MANUAIS, na maioria das vezes contra o trabalhador de base, deixe essa situação anômala, e ao
nosso ver ilegal, acontecer sem providências cabíveis, contra os usurpadores do falido PT ,na gestão
da empresa.
.

Campanha Salarial Unicada 2016 lança o
primeiro informe com orientações
FENTECT mantém abertura e união aos 36 sindicatos da categoria, para reforçar a luta contra a
privatização e os ataques da ECT aos trabalhadores.
Já dizia o ditado: "a união faz a força". E, agora, chegou o momento
ideal para que todas as categorias de trabalhadores dos setores
público e estatal do Brasil reúnam interesses, demandas e
necessidades, para mostrar ao governo interino de Michel Temer que
todos estamos juntos "por nenhum direito a menos". O 33º Conselho
de Representantes da FENTECT (Conrep) foi o pontapé inicial não
apenas para a campanha salarial, mas para o processo que integrará
ecetistas, petroleiros e bancários, além das demais classes que
tenham a data base marcada para o segundo semestre.
Conforme o Calendário de Lutas da Campanha Salarial 2016,
segunda-feira (11) foi exclusiva para que os 36 sindicatos de ecetistas realizassem um grande debate,
em Brasília. Três pontos principais foram abordados, como a organização de um amplo movimento com
toda a categoria contra a privatização da empresa, uniﬁcação de todos os sindicatos de Correios com
outras categorias, com campanhas salariais para serem discutidas a partir do mês de julho, e resposta
às declarações do novo presidente dos Correios, Guilherme Campos.
Quanto ao que foi dito pelo presidente, os trabalhadores consideram acusações covardes e
levianas, proferidas por uma "forasteiro", que desconhece a realidade dos Correios, tendo em vista,
inclusive, a indicação política para o cargo. A categoria entende que é preciso denunciar incisivamente
a postura de Guilherme Campos, que tem gerado constrangimentos e agressões aos empregados da
ECT em diversas partes do país.
V OZ À LUTA
Para denunciar e reforçar a campanha em conjunto, também serão utilizados os meios públicos,
como as mídias sociais, abaixo-assinados em todas as cidades, cartas abertas à população, carros de
som nos bairros e a criação de comitês contra a privatização. As representações dos trabalhadores, em
consentimento, ainda optaram pela divulgação uniﬁcada pelo Brasil e uma
greve geral que promete parar o país, no dia 14 de setembro de 2016, a partir
das 22 horas. Seguem, no entanto, as discussões sobre o calendário
uniﬁcado com bancários e petroleiros.
A FENTECT reforça o empenho e a participação com seus
representantes nessa luta. A união, tão difundida durante o Conselho de
Representantes, está em pauta, conforme ﬁcou claro por vontade de todos
os participantes. Em conjunto com outras classes de trabalhadores do país,
a FENTECT espera fazer um trabalho eﬁcaz para barrar os ataques da ECT, garantir e assegurar os
direitos e os empregos dos ecetistas. Não será uma campanha de fácil negociação, mas o comando já
está pronto e em atividade pelos melhores resultados.
PRIVATIZAÇÃO É COISA DE LADRÃO

CORREIOS 100% PÚBLICO

