
BOCA 417 - JULHO DE 2020

        O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos de São José do Rio Preto e Região - 
SINTECT-SJO, conforme Ar�go 20 e 21 incisos IX e do estatuto desta en�dade, convoca todos os trabalhadores (as) 
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 29 de julho de 2020 (29/07/2020), a 
instalar-se em primeira convocação as 18:30 min (dezoito horas e trinta minutos) e em segunda convocação às 
19:00 (dezenove horas) com qualquer número de presentes, tendo a seguinte ordem do dia;

1) Informes;

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.

4) Outros;

2) Proposta da ECT (ACT-2020/2021);

                                                                      DIRETORIA EXECUTIVA

3) Autorizar o Estado de Greve; 

continua no verso

04 de agosto de 2020.



Exemplos: 

CLAUSULA 04 – NÃO ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS – Em caso de posterior instituição legal de 

benefícios ou vantagens previstas no presente Acordo Coletivo de Trabalho ou quaisquer outros já 

mantidos pelos Correios, será feita a necessária compensação, a fim de que não se computem ou se 

acumulem acréscimos pecuniários superiores sob o mesmo título ou idêntico fundamento, com 

consequente duplicidade de pagamento.

CLAUSULA 02 – Vale Refeição/Alimentação – A empresa  disponibilizar benéfico de refeição/ alimentação poderá

conforme o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT definindo seus parâmetros. 

Obs.: A clausula acima é uma pegadinha no caso do benefício das funções dos motoqueiros e da Lei que garante o pagamento de 

periculosidade, assim se no futuro prevalecer uma, a empresa poderá descontar dos trabalhadores que ela já pagou.

CLAUSULA 03 – REAJUSTE SALÁRIAL – Sem reajuste....

C
om um ridículo boletim Primeira HORA EXTRA do dia 10/07/2020, em tom de ameaça e pouquíssimos argumentos 

plausíveis a ECT com sua área técnica pobre de qualificação, e em argumentos, demonstra uma tabela em que 

podemos contrapor usando seus próprios gráficos como a tabela abaixo:

V
eja que em uma Década de trabalho, luta e dedicação o inicial de um carteiro de rua, pedestre 

não chega a 2 mil reais, uma vergonha, e cabe ressaltar que depois vem todas a rubricas de 

descontos POSTALIS, EMPRESTIMOS, POSTAL SAÚDE E OUTROS.

R$ 510,00 R$ 1045,00 - 104,9%

· E o aluguel?

SÁLARIO MINIMO NO PERIODO DE 10 ANOS

· Correios – Carteiro (Inicial) R$ 807,29 R$ 1.757,48 - 117,7%

· Caixa Econômica Federal – Escriturário (Inicial) R$ 1.452,00 R$ 

2.025,00 39,46%

· Professor de Instituto Federal – 40h (Inicial) R$ 2.762,36 R$ 3.130,85 

13,34%

Então em uma década os trabalhadores aqui como exemplos os carteiros pedestres, não conseguiram 

sequer alcançar os 2 mil reais, e sabemos que o contracheque vem com 2 ou 3 +  positivos e uns  6 – 

lançamentos negativos , então dos 1.757,00 reais em torno de  1.000,00 fica já com a empresa ( postalprev, 

postalsaude, empréstimos em bancos , INSS e outros, ai vem as perguntas; 

· E o combustível da moto? 

· Roupas? 

Ai entre outras rubricas, benefícios adquiridos com muitas lutas , greves e negociações , o AAT, 

AAG , o adicional de moto , de veículo , de empilhadeira , de tratamento, do raio x , o adicional 

noturno lembrando o nosso é maior do que a CLT, o Vale cesta e o ticket alimentação/refeição, que 

hoje é o que garante para nós trabalhadores o sustento da família, sem eles NÃO COMPENSA 

TRABALHAR NOS CORREIOS, imagina você trabalhador sem o TICKET E O VALE CESTA, se 

por ventura houver redução ou supressão  de qualquer Adicional que você recebe , imagina?????

· E a vida social?

· Sapatos? 

      A ECT mais uma  vez quer  fazer, sempre tirando, reduzindo, suprimindo, sempre no menos, no 

negativo, alegando que você já ganha mais que outros trabalhadores e servidores, cabe lembrar que nem é 

bom sonhar em ficar doente, pois aí seu enorme salário não vai mesmo suportar os descontos da POSTAL 

SAÚDE. Assim a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vai criando um contingente de 

mais de 100 mil escravos modernos.

Você trabalha o mês todo, recebe, não paga tudo e fica devendo, todo mês , ou seja,  quando você pega o 

dinheiro já deve tudo, assim , o filho (a) vai para a escola pública , que sabemos como está hoje, sem 

perspectiva de futuro ,  o cônjuge tem que trabalhar se não fica impossível, o carro ou moto para aquele que 

tem , vai ficando velho sem condição de melhorar ou mesmo trocar, se paga aluguel , não tem perspectiva 

de comprar imóvel próprio a não ser em conjuntos habitacionais oferecidos pelo governo assim a vida vai 

passando , vão tirando de nós nossa saúde, nossos anos e para a maioria a própria esperança . 

QUEM NÃO LUTA PELOS SEUS SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E DIREITOS NÃO SÃO DIGNOS DELES.

ASSIM MAIS UMA VEZ, CHAMAMOS TODOS PARA A LUTA.

NENHUM DIREITO A MENOS, NENHUMA REDUÇÃO EM NOSSOS BENEFÍCIOS E SÁLARIOS.

· Material escolar para o filho, filha? 

· E tudo mais?

Sabemos que parece refrão que usamos todos os anos, más é a realidade.


