
BOCA 381 - MAIO

O SINTECT SJO, em cumprimento ao seu estatuto (Art.º 74), faz saber: fora registrada para concorrer ao processo 
eleitoral, ao quadriênio (2017/2021), dessa entidade, uma (01) chapa, abaixo 
discriminada: 

CHAPA 1  “ RESPONSABILIDADE  E  AÇÃO”, 
 De acordo, ainda, com o estatuto da entidade, no Artº 73, § 2º, relacionamos 

os nomes dos componentes da chapa registrada, para concorrer à referida 
eleição deste sindicato para o quadriênio 2017/2021, que ocorrerá no dia 30 de 
Maio de 2017:

CHAPA DO SINDICATO “RESPONSABILIADE E AÇÃO”.  Chapa única, 
registrada em conformidade com estatuto da entidade, SINTECT SJO 
(SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO).

MEMBROS:



O SINTECT-SJO INFORMA A TODOS SEUS FILIADOS QUE NO DIA 30 DE MAIO DE 
2017 DIA DA ELEIÇÃO DO SINTECT-SJO PARA A RENOVAÇÃO DE SUA 
EXECUTIVA/CONSELHO FISCAL. HAVERÁ URNA FIXA NA SEDE DO SINDICATO, NO 
CTCE-SJO E NO CEE-SJO E URNAS ITINERANTES, EM TODAS AS UNIDADES DA 
BASE TERRITORIAL.

URNAS FIXAS:
SEDE DO SINDICATO
CTCE/SJO
CEE/SJO

TODAS AS URNAS FIXAS COM HORÁRIOS DAS 09h00min as 17h00min
URNAS INTINERANTES:
TODAS AS UNIDADES DA BASE TERRITORIAL 
DAS 09h00min as 17h00min
OBS: As urnas itinerantes deixarão a unidade quando coletado os votos dos filiados 

presentes. 

                 

Companheiros e companheiras, o SINTECT-SJO parabeniza a todos(as) 
trabalhadores (as) que lutaram ombro a ombro, nesta greve, em defesa de nossos 
empregos; contra as 40.000 demissões anunciadas amplamente pelo presidente da ECT; 
contra o fechamento de 250 agências; contra a eminente e planejada privatização; pela 
defesa da manutenção do nosso plano de saúde, sem a cobrança de mensalidades; e, 
por fim, para que não se retire nenhum direito conquistado, com muita luta, por muitos 
desses os quais, mais uma vez, não se acovardaram!

Diante das ameaças do nossso “Mal Feitor” Sr: Guilhereme Trump”. Parte da nossa 
categoria, demostrou à direção da ECT, que, se infelizmente a maioria se acomodou e 
prefere ver seus direitos retirados achando que tudo continua bem, por outro lado é bom 
que saibam que, ainda, existe pessoas que se preocupam com a defesa de seus direitos e 
o bem estar de suas famílias. Travamos um bom combate, construímos uma unidade 
nacional, que apontava para uma greve duradora e com resultados favoráveis, porém, 
infelizmente, no nosso meio temos aqueles que se dizem representantes dos 
trabalhadores , mas na verdade não nos representam, não passam de traidores de nossa 
luta, como é o caso da ARTSIND/PT/CUT e FINDECT/CTB/PC do B, que, novamente, 
quebraram a unidade da nossa classe e facilitaram as coisas para a Patronal 
irresponsavelmente contribuindo, em conjunto com a direção da empresa, uma proposta 
que legaliza demissões, divide a categoria e põe na mão do presidente da ECT a 
empregabilidade de 117 mil trabalhadores. No entanto, acreditamos em nossa classe, a 
luta segue, e temos a convicção que derrotaremos o governo, seus ataques e os traidores 
que ainda parasitam entre nós.

Mais uma vez, parabéns companheiros (as)!! 
Aqueles que hoje se justificam, dizendo que este não era o momento para uma 

paralização, vão arrumar uma e quantas desculpas forem necessárias para não aderirem 
a uma possível greve na campanha salarial desse ano. Temos a convicta certeza que 
somos orgulho para nossos familiares e amigos e, também, para muitos da nossa classe, 
que não têm a coragem que faz parte do nosso caráter! Podemos olhar nos olhos 
daqueles que se acovardaram e, talvez, eles consigam entender que juntos somos 
imbatíveis e que o enfrentamento é a única via para que tenhamos nossos direitos 
assegurados! fizemos o que deveria ser feito, travamos, sem medo, mais esta luta, que, 
muito embora não tenha ocorrido aquilo que desejávamos, deixamos nosso recado a 
esse governo ilegítimo e seus paus mandados:  que os Ecetistas jamais fogem a luta!! 
Que venha a Campanha Salarial e seus desafios, pois não nos renderemos sem uma boa 
e resignada batalha!!


	Página 1
	Página 2

