
BOCA 371 - AGOSTO

� O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos de São José do Rio Preto e Região - 
SINTECT-SJO, conforme Ar�go 20, parágrafo único e Ar�go 21 inciso IX do estatuto desta en�dade 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 06 de 
Setembro 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) Avaliar proposta para fechamento do ACT 2016/2017; (se houver)

3) Aprovar o estado de greve;

4) Outros.

São José do Rio Preto, 29 de agosto de 2016

DIRETORIA EXECUTIVA

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO

O Comando Nacional de Mobilização e Negociação esteve reunido 
com os negociadores da ECT. Debatemos os temas relativos ao direito das 
mulheres na parte da manhã e na parte da tarde as disposições gerais. 

A FENTECT apresentou sua pauta, justificando cada solicitação a 
ECT. A empresa recusou todas as propostas feitas pela FENTECT, inclusive a 
prorrogação da licença paternidade e a concessão do auxílio creche para os 
filhos de todos os empregados, entre outras. A propostas da empresa em 
relação as mulheres é a manutenção das cláusulas do ACT 2015/2016, sem 
qualquer avanço.

Na discussão sobre as disposições gerais, a empresa apresentou um 
pacote de maldade que incluiu a criação do famigerado Banco de Horas e 
redução de direitos em cláusulas do atual acordo coletivo como: Multa de 
transi to,  Registro de 

Ponto, Indenização por morte e direitos sindicais. A ECT desconsidera as propostas 
apresentadas pela FENTECT, a exemplo da não privatização, pagamento da RTSA, 
prorrogação da Licença paternidade, direito a comunicação (uso de celulares nos 
setores), entre outras.

Os ataques são imensos, o banco de horas reflete uma ideia de super  exploração 
aos trabalhadores, principalmente aos carteiros. A retiradas dos direitos é uma afronta a 
nossa categoria já tão desrespeitada pelo excesso de trabalho e pela falta de contratação. 

Estamos buscando a negociação para a assinatura do acordo, no entanto 
devemos nos preparar caso a ECT mantenha a disposição de retirar direitos e de não 
avançar na nossa pauta de reivindicação. A greve é o último recurso do trabalhador. É 
necessário intensificar as mobilizações, para responder com a maior greve dos Correios.

Alertamos a todos os trabalhadores (as) que o momento exige assembleias 
lotadas e participação em peso nas atividades dos sindicatos, sem o qual, podemos 
retroceder em direitos históricos. Faça sua parte, acesse os materiais da FENTECT que estão na página e compartilhe. Precisamos de todos 
nesta luta para barrar os ataques, avançar nas conquistas e manter os Correios 100% público e Estatal. 

Continua na página 2...



Reforçamos que o tal banco de Horas já fora rechaçado no passado, e que agora a 
ECT que ressuscitar o mesmo com a intenção de acabar com as horas extras, e transformar os 
trabalhadores em verdadeiros escravos , onde também é bem possível que “ELA” pode acabar com as 
equipes que ainda trabalham aos sábados, recebendo adicional de final de semana, tudo porque o sistema 
bando de horas 1 x 1 pode fazer com que o trabalhador que por ventura esteja devendo horas para a 
empresa será obrigado a pagar  em qual quer dia  , inclusive feridas , domingos sem receber nada por isso.

...continuação

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 ficaram 

estabelecido que fossem 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.

É lutar ou lutar 

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.
0 4 - A g o s t o  =  L a n ç a m e n t o  d e  C o m i t ê 
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 
d a s  2 2 : 0 0  h o r a s .  ( P O D E N D O  S E R 
READEQUADA ESTA DATA, de acordo com as 
negociações com os bancários e petroleiros). 
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