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Não é de hoje que o SINTECT/SJO alerta sobre os riscos que o atual governo tem trazido a classe trabalhadora e a sociedade em geral. 
Desde a campanha eleitoral de Bolsonaro, onde ele deixou bem claro o projeto de privatização das estatais, já se podia observar a forma 
política de gerir o estado onde o privilegio empresarial caminha de forma diretamente 
proporcional à retirada de direitos dos trabalhadores. Um exemplo disso é a Reforma da 
Previdência, que tramita agora no senado e logo fará com que a imensa maioria dos 
trabalhadores deste país trabalhe mais tempo para se aposentar, por vezes ganhando bem 
menos tendo o rebaixamento da qualidade de vida. Nestes 9 meses de governo Bolsonaro, 
verificou-se manobras políticas em defesa dos filhos do presidente, manteve-se os 
privilégios da classe política, criou-se projetos como porte de armas, além da Reforma da 
Previdência e logo veremos a criação de novos impostos na Reforma Tributária. Direitos 
históricos como o pagamento do PIS foi drasticamente alterado, retirando de muita gente o 
acesso a este benefício. A questão ambiental foi simplesmente ignorada pelo governo e 
lamentavelmente assistimos uma devastação do pulmão do mundo. 
E dentro do projeto de venda das estatais do governo fascista (ditador e autoritário) de 
Bolsonaro e seus apoiadores, está a privatização da ECT. Logicamente que outros 
governos iniciaram este processo, com o arroxo salarial na época do PSDB, criação da MP 
532 e Postal Saúde no PT e Reforma Trabalhista no governo MDB. No entanto, a 
privatização já fora anunciada desde a campanha eleitoral do atual governo. O processo 
de sucateamento imposto no governo PT permanece a todo vapor no governo atual. 
Paralelamente ao sucateamento está a retirada de direitos dos trabalhadores e 
convencimento da população da necessidade de privatização dos Correios. Isso pôde ser 
verificado na campanha salarial, onde a tentativa de retirada de direitos nunca foi tão nítida 
em nossa categoria. Com este governo, travaremos lutas ferrenhas se quisermos manter 
aquilo que já é nosso!

Balanço do Governo Bolsonaro

Há de se considerar que a celeridade no agendamento do Dissídio só foi possível 
graças à unificação do calendário das duas Federações, à adesão ao movimento 
paredista em todas as bases sindicais e ao grande número de trabalhadores em 
greve em todo o país. A ECT já no primeiro dia da greve ajuizou o Dissídio no TST, 
que fez uma última proposta de modo a tentar um acordo ainda antes do Dissidio do 
dia 02/10/2019. Obviamente que a ECT não aceitaria qualquer tipo de acordo, pois 
desde o começo das negociações tem se mostrado intransigente, afinal, em todo o 
tempo não negociou, não aceitou nenhuma contrapartida e sequer atendeu alguma 

das reinvindicações constadas na Pauta dos trabalhadores. 

Desde Julho o Comando Nacional de Negociação e Mobilização (CNNM) esteve instalado em Brasília para debater o Acordo 
Coletivo 2019/2020. Como todos já sabem a ECT apresentou como proposta a 
retirada de vários benefícios de nossa categoria, como já colocado no Boca Livre 
407. Com a prorrogação do ACT 2018/2019 proposto na mediação do TST, antes até 
31/08/2019 e, posteriormente até 02/10/2019 – data do Dissidio foi possível manter 
integralmente o atual ACT. 
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Decisão Dissídio TST

A submissão/ganância de uns atrapalhando o coletivo.

Dentro dessa decisão, o SINTECT/SJO lamenta a questão da perda da possibilidade de permanência dos pais no atual plano de 
Saúde. Mesmo sabendo que uma mensalidade não sairia a um preço acessível aos trabalhadores, ainda sim teria uma 
possibilidade de manutenção dos pais no Postal Saúde. A regra permanece como está, ou seja, apenas os pais em tratamento 
permanecem no plano.  No que tange ao reajuste de 3% sobre o salário e benefícios, é notório que é um aumento abaixo do 
índice da inflação (INPC) que está em 3.16%. O fato desta decisão ser para 2 anos, em tese não haverá negociação em 2020 e 
bem provável não poderemos “brigar” por aumento salarial. No entanto a proposta da ECT era de apenas 0,8%, o que seria 
absolutamente abaixo da inflação do período. Neste sentido, se compararmos ao que estava proposto, houve uma singela 
melhora, ainda que longe do ideal para nossa categoria. Diante do atual cenário que o governo impõe sobre os trabalhadores, 
ainda sim consideramos um avanço, mesmo que muito pequeno em relação a esse reajuste. Já em relação as clausulas sociais, 
podemos observar uma vitória, dadas as propostas inimagináveis que a ECT propôs à nós trabalhadores. Tudo graças a grande 
greve unificada em todo território nacional.

A empresa e principalmente este governo Nefasto e Ditatorial foram pegos de surpresa, nesta greve desencadeada por todos os 
Sindicatos que compõem as duas Federações FINTECT/FINDECT. Como de costume a maioria preferiu se render as ameaças 
e principalmente a comodidade, para não usar outro adjetivo bem mais próximo da realidade destes trabalhadores que 
preferem não saírem da sua zona de conforto e terceirizam suas responsabilidades e obrigações enquanto Pais e Mães de 
família. Mesmo assim nossa greve foi forte o suficiente para fazer com que a empresa mesmo contra sua vontade tivesse que 
ajuizar nosso Dissidio no TST. Outra grata surpresa foi em relação aos companheiros da área de atendimento que resolveram 
nos ajudar, inclusive com o fechamento de agencias visto que até gerentes aderiram a paralização e foram de suma 
importância, pois quando se deixa de arrecadar as coisas mudam de figura. Mas infelizmente ainda circula entre nós os tais 
“Parasitas de Plantão”. Estes, todos os anos, arrumam as mais repugnantes desculpas para não participarem da greve, mas ao 
primeiro chamado (pois não é necessário sequer convocação por escrito) lá estão, ano após ano traindo seus companheiros de 
classe por migalhas e tapinhas nas costas dadas por gerentes e supervisores apenas na época da campanha salarial pois 
sabemos por longa experiência que no restante dos anos as coisas são bem diferentes. O que na greve se torna um tapinha 
amistoso e adestrador, no restante do ano fica mais próximo de um chute nos fundilhos. Mas acho que estes “Parasitas de 
Plantão” sentem alguma satisfação e prazer com este tratamento, se não convenhamos por que repetem esta prática sem 
nenhum pudor? Tentamos esclarecer nossa categoria através dos nossos informativos escritos, grupos de WhatsApp, reuniões 
setoriais para que nossos representados saibam bem que a decisão de aderir ao movimento paredista é individual, mas o 
resultado da sua decisão afetará toda uma coletividade, seja para o bem ou para o mal. Aqueles que preferem como já dito 
anteriormente não sair da sua zona de conforto, devem refletir a respeito, pois a privatização e o rebaixamento do nosso ACT 
irão afetar a todos, então continuaremos tentando o convencimento através do diálogo e esclarecimento. Mas os tais “Parasitas 
de Plantão” que ficam só esperando a greve para juntar suas migalhas, estes não terão o mesmo tratamento, pois não são 
dignos de respeito e sim de repulsa, uma vez que além de ajudar o Patrão estão desrespeitando seus colegas quando de forma 
deliberada se deslocam para as unidades que estão na trincheira tentando conter os ataques da Patronal. Aqueles que não têm 
coragem de lutar pelos seus direitos não são dignos de recebê-los. Parabéns a todos os valorosos companheiros que não se 
dobraram as ameaças deste governo fascista, coragem e reflexão aos que não nos ajudaram neste ano, contamos com todos 
vocês ano que vem, e nossa repulsa e indignação aos chamados “Parasitas de Plantão“. 

✔ Retirada dos pais e mães do plano (exceto os que estão em 
tratamento contínuo);

✔ Desconto dos dias efetivamente não trabalhados em 3 vezes;

✔ Validade de 2 anos.

No dia 02/10/2019 foi realizado o Dissídio. A ECT ingressou com recurso (embargos Infringentes), sobre o que o TST 
decidiu como maioria e não foi unânime. Entendemos que tal recurso não terá 
êxito por parte da ECT, visto que o próprio TST é quem julgará tal recurso. Sendo 
assim, em nosso próximo Boca Livre teremos a MINUTA (decisão final) do 
tribunal. No julgamento do TST, foi estabelecido:                                          

✔ Reajuste de 3%, no salário e benefícios; 

✔ Manutenção de todas as cláusulas do ACT 2018/2019 na Sentença 
Normativa; 

✔ Desconto da mensalidade do plano de saúde sobre o salário bruto 
fixo, excetuando-se as rubricas variáveis, como: horas extras, 13º salário, 
férias, substituições, indenizações, diárias cujos valores totais não podem 
ultrapassar 10% do salário apurado;
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TIME COP: A GUARDIÃ DO TEMPO E DA JUSTIÇA DO CTCE SJO

Segundo, ainda, alguns relatos de colegas que procuraram o sindicato, chegou ao ponto de 
questionar até atestado médico, como se fosse profissional de medicina/odontologia, inclusive 
ligando em clínica para pressionar e averiguar a “idoneidade” do atestado de profissional de 

saúde.Além disso, tem segurado, e impedido de correção, com aval da gerência, atestados de empregados com erros materiais, que deveriam ser 
levados a clínica/consultório para correção, obrigando trabalhadores a solicitarem novo atestado.

Cabe esclarecer que a idoneidade de um atestado médico/odontológico, datada, assinada e carimbada por profissional habilitado e inscrito 
em órgão de classe, não pode ser questionada, senão pela área de saúde da empresa, composta por profissionais capacitados para esse trabalho, 
ainda assim, assegurado o direito a ampla defesa do empregado. 

Se não fosse realidade poderíamos confundir as atitudes de alguns meros empregados da empresa com astros de cinema. Lembra-nos, 
muito, um filme de ação, dos anos 90, onde o astro principal ocupava-se em fiscalizar o tempo dos outros, pois era a única coisa que sabia fazer 

com afinco e dedicação durante as 8 horas de trabalho, para satisfazer sua sádica vontade de 
entregar, para seus superiores, “quem assim considerasse não atender as suas expectativas” e 
ganhar o prêmio de grande puxa saco da década.

Já questionamos a empresa, também, informalmente, sobre qual seria a norma regulamentadora que determina a retenção de atestados 
para verificação, quanto a idoneidade dos documentos emitidos por profissionais de saúde, em clínicas, hospitais e consultórios, via telefone ou 
qualquer outro meio, por empregado não habilitado, senão por junta médica, composta pra tal finalidade. 

A moda, agora no CTCE SJO, da nova baba ovo da gerência, talvez por falta do que fazer, é 
ficar olhando câmeras de segurança, durante quase todo o expediente, e controlando o tempo de 
entrada e saída, tirando da chapeira e entregando cartão de ponto para os coordenadores, intimando 
porteiros para prestar informações relativas à vida dos empregados, com o intuito de perseguir 
trabalhadores da unidade. 

Nesse sentido, estamos preparando denúncia ao Ministério Público do Trabalho (MPT) pois, como entidade de classe, temos a obrigação 
legal de defender nossos filiados contra o assédio moral dentro das unidades da empresa.

Não cabe, portanto, a qualquer outra área, ou empregado, principalmente chefia imediata, gerência ou “terceiros interessados” fazerem 
juízo de valor, quanto a idoneidade do documento.

1 –AÇÃO COLETIVA -  INCORPORAÇÃO DO TICKET NOS REFLEXOS SALARIAIS

2 – AÇÃO COLETIVA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE 15% DE TRABALHO AOS SABADOS

3 – AÇÃO COLETIVA  - SPTES PCCS 2008

4 – AÇÃO COLETIVA – SEGURO DE VIDA

Tendo em vista a grande procura de nossos filiados por informações sobre o processo coletivo do PCCS 1995, no qual o sindicato ganhou a incorporação e 
diferenças salariais relativas as progressões por antiguidade devidas no PCCS 1995, informamos que os 
cálculos apresentados pelo sindicato e refeitos pela perícia judicial, estão sendo julgados pela 2ª vara do 
trabalho de São José do Rio Preto, com êxito para os trabalhadores, com valores muito próximos daquilo 
que pedimos. No entanto, como são possíveis recursos jurídicos para questionar os valores, a empresa 
vêm discordando e postergando o pagamento e incorporação.Nesse momento processual inúmeros 
cálculos estão sendo questionados na segunda instância (Tribunal Regional do Trabalho) e, o sindicato, 
por meio do seu departamento jurídico, tem trabalhado intensamente para confirmar seja homologados os 
valores apresentados pela instituição ou, alternativamente seja confirmada as decisões judiciais de 1ª 
instância que se aproximam daquilo que pedimos.

SINTECT SJO AJUIZARÁ  5 AÇÕES COLETIVAS EM FACE DA ECT PARA  SEUS FILIADOS
Tendo em vista descumprimento de Acordo Coletivo de Trabalho e jurisprudência dominante nos 

tribunais, o sindicato ajuizará, inicialmente, três ações coletivas cobrando o cumprimento das 
normas.Esclarecemos que as ações serão destinadas aos filiados do sindicato, nas quais juntaremos lista 
de filiados até 31 de outubro de 2019. Portanto, AINDA DÁ TEMPO, daqueles trabalhadores NÃO 
FILIADOS, ativos e desligados dos quadros até dois anos, se filiarem e serem incluídos nas ações:

Essa ação será destinada aos trabalhadores que foram admitidos nos quadros da empresa antes de 1989, na qual requereremos a incorporação do ticket 
nos reflexos salarias, pois esses valores possuiam natureza salarial antes da empresa aderir ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).

Será proposta ação para trabalhadores que trabalham ou trabalharam aos sábados por mais de 10 anos aos sábados, pois tal verba possui caráter de 
natureza salarial permanente e adesiva ao contrato de trabalho sendo ilegal a supressão unilateral da empresa.

Essa ação terá o objetivo de cobrar judicialmente os STEPS, PROGRESSÕES SALARIAIS POR ANTIGUIDADE, para trabalhadores que estão 
enquadrados no PCCS 2008 e não têm sido contemplados com as progressões de forma alternada, como previsto no Plano de cargos e carreiras.

Essa ação será destinada ao todos os filiados aos quais a empresa deveria ter feito seguro de vida há quase 5 anos, conforme Acordo Coletivo da época e a 
empresa se absteve. Portanto é devida multa contratual por descumprimento.

5 – AÇÃO COLETIVA –  APOSENTADOS  PDI 2018 – COBRANÇA MENSALIDADE POSTAL SAUDE
Tendo em vista a alteração posterior no plano de saúde, inserindo cobrança de mensalidade para os aposentados desligados até 31 de julho de 2018, o 

sindicato ingressará com essa ação coletiva para garantir que as regras anteriores sejam mantidas, pois acordada entre as partes que a adesão ao PDV, na 
época, garantia o plano de saúde na integra sem alterações lesivas.

Importante seja ressaltado que as ações serão destinadas somente aos filiados, que subsidiam a estrutura funcional da instituição, e devem ter o retorno 
em trabalho sindical que atue, incansavelmente, pelo bem estar de todos.

Outras ações, no sentido de garantir o direito aos trabalhadores da nossa base territorial, ainda estão sendo estudadas pelo jurídico do sindicato. DÚVIDAS 
pelo whatsapp (17) 99729-7094
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