
BOCA 372 - SETEMBRO

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO
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 14 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) Deflagração de Greve a par�r das 22:00 hs do dia 14/09/2016;

4) Transformar em assembleia geral permanente;

5) Outros.

São José do Rio Preto, 08 de Setembro de 2016.

DIRETORIA EXECUTIVA

Dados apresentados pela Postal Saúde mostram que houve 

um gasto de 1, 6 bilhões em 2015. Lembrando que quando o 

plano era Correios Saúde, trabalhadores concursados dos 

Correios administravam o plano, não havia gastos com os 

aluguéis de prédios pelo país inteiro, e muitos atendimentos 

eram feitos em ambulatórios próprios, o que reduzia e muito 

o custo com consultas.

Como sabemos, PT/PMDB criaram a Postal Saúde 

(famoso cabidão de empregos), para premiar com cargos 

seus aliados, fazendo suas indicações políticas com altos 

salários para seus apadrinhados. Além de gastos 

estrondosos com aluguéis de imóveis e as multas 

rescisórias milionárias que fazem parte destes contratos 

PLANO DE SAÚDE
duvidosos. Sem contar as várias denúncias que correm nas 

mídias e nas redes sociais sobre fraudes e desvios 

milionários no plano.

Ou seja, a Postal Saúde mal foi criada e já está se 

tornando um novo Postalis. Onde o rombo aumenta cada vez 

mais. E a direção da ECT quer jogar a conta nas nossas 

costas, através de mensalidades, retirada de dependentes, 

para continuar a sustentar os privilégios dos políticos e 

administradores do plano.

Não podemos aceitar mais este ataque a nossa 

categoria. Nós não podemos pagar por mais está corrupção, 

não podemos perder nosso benefício. Vamos lotar a 

assembleia do próximo dia 14 /09 e dar o nosso recado á ECT.

As propostas dos Correios para o ACT 2016/2017 são uma afronta a nossa categoria. Nossas condições de trabalho já são 

péssimas e a ECT tenta piorar e muito, propondo um total retrocesso em nosso ACT com ataques gravíssimos aos direitos dos 

trabalhadores que beiram à escravidão, caso a categoria aceite esse PACOTE DE MALDADES. Listaremos abaixo os principais ataques 

e os grandes retrocessos.

EM DIRETOS NÃO SE MEXE
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● Imposição do banco de horas: mecanismo 

para aumentar a exploração do trabalhador e 

submetê - lo sob seu total controle;

● Novo PCCS com a Flexibilização da 

jornada de trabalho com redução de salário e 

possibilidade em pactuar acordo individual de 

trabalho;

● Retirada do Vale Peru;

● Retirada do Vale Cultura;

● Redução nos auxílio creche/reembolso 

Babá, fazia jus ao recebimento até que a criança 

completasse o 7° aniversário e na proposta 

atual receberá apenas até a criança completar o 

6° aniversário;

● Plano de Saúde com mensalidades para 

titulares e dependentes sendo eles apenas 

cônjuges e filhos, pois na proposta os pais serão 

retirados da condição dependentes;

● Salário passa a ser pago no 5º dia útil, e 

não mais no último dia útil de cada mês;

A culpa não é do trabalhador
Os trabalhadores dos CORREIOS lutam, há anos, por condições adequadas de trabalho, para prestarem  um 

serviço decente à população. Por isso, exigem contratações por concurso público e dizem NÃO A 
PRIVATIZAÇÃO!!  Ocorre que as políticas dos governos do PSDB e, especialmente, as do PT, sempre buscaram 
reduzir gastos às custas da qualidade do serviço. Por isso, não temos concurso desde 2011.

Nos últimos cinco anos, mais de 1.500 trabalhadores saíram da empresa, por não suportarem as péssimas 
condições de trabalho e os baixos salários, além dos programas de 
demissão voluntários e incentivadas pela ECT, não havendo, em 
contrapartida, a reposição dos respectivos postos de trabalho. 

Em quase todos os setores faltam trabalhadores. Há diversas áreas 
sem carteiros e muitos cidadãos são obrigados a buscarem suas 
correspondências nas agências, sobrecarregando ainda mais o 
atendimento no balcão pelos atendentes. Mas não é só isso!! Nos locais 
onde são feitas a triagem das correspondências e encomendas, CTCE, a 
falta de efetivo torna-se visivelmente maior, a cada dia que passa.

A insegurança e o medo tem nos atingido. Nas agências dos 
CORREIOS, CARTEIROS E MOTORIZADOS, ATENDENTES têm 
sido assaltados, constantemente. Poucas agências contam com portas 
giratórias ou segurança armada, mesmo prestando serviço de banco, 

como parceiro do BANCO DO BRASIL!!
Estamos adoecendo física e psicologicamente, sendo enorme a pressão para colocarmos o serviço em dia e 

atingir as metas impostas. Os CORREIOS há anos já não dão condições dignas de trabalho, faltando, inclusive, 
materiais essenciais e ferramentas de trabalho tais como bicicletas, EPIs EFICAZES e, até mesmo, como o sindicato 
já averiguou,  falta de uniformes. 

Os trabalhadores dos CORREIOS, e agora a população, são vítimas dos vários anos de gestão irresponsável, 
constituída a partir de indicações políticas – o LOTEAMENTO DA ECT – , feita no governo FEDERAL (PT).

A  intenção do governo é colocar toda a sociedade contra a empresa , esta que já foi uma das empresa mais 
confiáveis e, também, cuja credibilidade e eficiência  garantiram títulos e posições de destaque nacional e 
internacional.

O desmonte, a precarização do trabalho, o sucateamento da empresa, são INTENCIONAIS, tudo com a única 
intenção: PRIVATIZAÇÃO!! Ou seja, vender a empresa para grupos multinacionais, tirando um dos maiores 
patrimônios do povo brasileiro.

A solução seria investir em contratações por meio de  concurso público , salário digno para o trabalhador, 
remodelar a logística da empresa, modernizar sua rede de atendimento. Assim recuperaríamos a qualidade que a 
sociedade brasileira merece.

Assim, pedimos a AJUDA de toda a sociedade brasileira, para que esse ou outro  GOVERNO qualquer,  NÃO 
privatize uma das MAIORES EMPRESAS DO MUNDO DE CORREIOS.  

● As multas e acidentes de trânsito serão 

arcadas pelos trabalhadores motorizados;

● Fim do parcelamento do adiantamento de 

férias;

●  R e t i r a d a  d o  A n u ê n i o  d o s  n o v o s 

trabalhadores;

● Restrições às indenizações em acidentes de 

trabalho;

● Exclui a cláusula da entrega matutina, sem 

garantir a continuidade onde já foi implantada;

● Corte do intervalo de 10 minutos de quem 

trabalha nos terminais computadorizados;

● Ataque à organização sindical: sindicatos e 

federação com apenas dois liberados;

● Fim da obrigatoriedade da emissão da CAT 

inclusive em casos de assalto; 

● Fim do encaminhamento e facilitação ao 

acesso a medicamentos aos portadores do vírus 

HIV.

● Redução do número de tickets para:

23 tickets para o trabalhador (a) que tem 

jornada de cinco (5) dias;

27 tickets para o trabalhador (a) que tem 

jornada de seis (6) dias;

● Aumento da coparticipação do vale 

alimentação dos atuais 0,5% para:

5% nas NM 1 até 18;

10% nas NM 19 até 38;

15% nas NM39 até 90 e nas NS 1

até 60;

O CORREIOS É NOSSO!! É DO POVO BRASILEIRO!!
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