
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos 
de São José do Rio Preto e Região - SINTECT-SJO, conforme Artigo 20 
e 21 incisos IX e do estatuto desta entidade, convoca todos os traba-
lhadores(as) por ele representados, para comparecerem a ASSEMBLEIA 
GERAL, à realizar-se na sede do SINTECT/SJO, situado na Rua Tira-
dentes, nº 2361, Bairro Boa Vista na Cidade de São José do Rio Preto – 
SP, no dia 07 de outubro de 2021 (07/10/2021), a instalar-se em 
primeira convocação às 19h (dezenove horas) e em segunda convocação 
às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) com qualquer número de 
presentes, tendo a seguinte ordem do dia;

1) Informes;

2) Transformação da Assembleia Geral em Assembleia Geral Permanente

3) Projeto de Privatização dos Correios

4) Campanha Salarial ACT (2021/2022);

5) Avaliação da Proposta da ECT protocolada no TST;

6) Outros;

São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2021
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FILIAÇÃO SINDICAL

A  gradecemos o voto de con-
fiança e desde já ratificamos o 
nosso compromisso em defen-

der todos os trabalhadores, lutando por 
condições dignas de trabalho e salário e 
pela ECT Pública, Estatal e de Qualidade. 

Nossos integrantes sempre estiveram 
envolvidos na luta, sempre defenderam 
um sindicato classista e independente da 
cúpula da empresa e do Governo Federal.

Estamos passando por um momento 
impar, um verdadeiro ataque a organização 
da classe trabalhadora. Na última decisão 
do TST a clausula que garantia a liberação 
de 5 diretores eleitos para o sindicato com 
os vencimentos pagos pela ECT foi retirada. 
Até o dia 31 de julho 2021, sob a tutela de 
uma liminar, essa cláusula continuou váli-
da, porém a partir de 01 de agosto de 2021 
as liberações estão por conta do sindicato. 

Para não paralisar o sindicato nes-
se momento de Campanha Sala-
rial e PL 591/2021 – Privatização dos 
Correios optamos por 2 liberações. 

O nosso departamento jurídi-
co já entrou com o pedido de limi-

nar para garantir as 5 liberações.
Esse governo se mostra patriota 

para os alienados que não enxergam a 
realidade, quando na verdade são ca-
pachos do neoliberalismo e entreguis-
tas de nossas empresas estratégicas.

Teremos uma dura campanha salarial 
e uma árdua luta contra o PL 591/2021 
que permite a privatização dos Correios. 
A cúpula da empresa não respeita os tra-
balhadores e em tom de deboche não 
oferece aumento e tenta a todo custo im-
plantar esse retrocesso chamado banco 
de horas que inviabiliza a contratação de 
trabalhadores nos já deficitários setores. 

Quanto ao Projeto de Lei precisa-
mos arregaçar as mangas e não permi-
tir que os senadores repitam a vergonha 
aprovada pela maioria dos deputados.

O SINTECT/SJO vai organizar junto 
aos Delegados Sindicais estratégias para 
fazer verdadeiramente esse enfrentamento 
a esse governo e em conjunto com todos 
os trabalhadores vamos defender a nos-
sa dignidade e o nosso merecido respeito.

Diretoria Colegiada do SINTECT/SJO

C O M E Ç A  U M  N OVO  C I C LO 
N O  S I N T E C T / S J O 
M A N DATO  2 02 1 - 2 02 5
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PL 591 – PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS

OGoverno Bolsonaro e sua 
equipe, servindo aos in-
teresses das Corporações 

Capitalistas que visam apenas o lu-
cro, reativaram um antigo projeto 
do Governo Collor de Desestização 
das Empresas Estatais. A pauta 
agora é continuar a entrega de em-
presas estratégicas brasileiras do 
setor energético, de saneamento 
e de comunicação, além de fortes 
ataques ao funcionalismo público. 

A Privatização dos Correios 
sempre esteve na pauta desse 
governo e a toque de caixa cria-
ram um Projeto de Lei – PL que 
modifica a prestação de serviços 
postais. Vale ressaltar que tal pro-
jeto, por si só é inconstitucional 
uma vez que o STF ratificou que o 
serviço postal detém natureza de 
serviço público, a ser prestado em 
regime de exclusividade/privilégio 
pela União, a qual optou por dele-
gar o serviço a ente de sua admi-

nistração indireta, no caso, a ECT.  
Diante dessa decisão qualquer 

modificação deveria acontecer 
através de uma Proposta de Emen-
da a Constituição – PEC que deman-
da 3/5 dos Votos na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. 

A Câmara dos Deputados, sem 
aprofundar a discussão, aprovou 
o polêmico PL 591 que privatiza 
os Correios e a próxima etapa é a 
apreciação do mesmo pelo Senado. 

Todos os sindicatos do país, a 
FENTECT e a FINDECT, além de 
outras associações de trabalha-
dores dos Correios, estão jogando 
peso para sensibilizar os Senado-
res sobre a importância estratégi-
ca da ECT, o papel social desen-
volvido e a identidade com o povo 
brasileiro e o diretor Marcos Auré-
lio já está integrando esse impor-
tante Comitê contra a privatiza-
ção dos Correios em Brasília junto 
de companheiros de todo país. 



EM QUE MUNDO 
ELE VIVE?

Reflexo da politica ado-
tada pelos generais dos 
Correios de mandar para 

se legitimar, vários gestores vem 
implantando projetos malucos 
que colaboram com a destruição 
da nossa empresa, uma vez que 
compromete as condições de tra-
balho e impacta negativamente 
na qualidade do serviço prestado.

Em recentes visitas as uni-
dades constatamos a insatisfa-
ção dos trabalhadores em rela-
ção aos desmandos do GERAE, 
o “Reizinho Mandão”, e seus ba-
juladores que mesmo sem fa-
zer levantamentos e avaliações 
impõe ações desastrosas como:

A recente extinção e mutilação 
do CDD Centro e CEE, jogando seus 

trabalhadores para os CDDs sem o 
mínimo de condições de trabalho.

A mudança de horário de várias 
unidades, tanto em Rio Preto quan-
to na região, obrigando os mesmos 
trabalharem sob o sol escaldante 
com baixa umidade relativa do ar 
até o anoitecer, além de propor 
o trabalho em turnos no sábado.

A convocação constante de tra-
balhadores em domingos e feria-
dos desrespeitando o direito de os 
mesmos descansarem, além de 
intimidar os que já cumprem inte-
gralmente a sua já exaustiva jor-
nada semanal de trabalho e não 
se sujeitam a esses desmandos.

O desrespeito aos funcionários 
afastados em decorrência da CO-
VID 19 que possuem idade superior 

a 60 anos e com comorbidade con-
trariando as recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde – OMS.

A exposição dos trabalhadores 
à COVID 19 e o desconto indevido 
de atestados médicos com lança-
mentos errados prejudicando fi-
nanceiramente os trabalhadores.

O SINTECT/SJO entende que 
essas práticas são abusivas e não 
vamos permitir a prática do As-
sédio Moral. Já existe uma repre-
sentação na Justiça do Trabalho 
e estamos coletando provas para 
que todos os gestores que come-
tem essas faltas graves sejam res-
ponsabilizados pelos seus atos.

Se não tem competência para ser 
um gestor público, pede para sair!

A Campanha Salarial 
2021/2022 começou com 
o desrespeito da cúpu-

la da empresa que tentou impor 
um calendário unilateral, que não 
dialogou de fato e quando abriu 
a boca foi para fazer uma afronta 
à inteligência dos trabalhadores, 
propondo: a manutenção da deci-
são do TST do ano passado quando 
retiraram 50 cláusulas históricas, 
a inclusão de um banco de horas 
e 0% de aumento. Em todas as 
assembleias do país foi recusada 
essa proposta indigna, visto que 
a inflação medida de agosto/2020 
a julho/2021 ficou em 8,99% e 
os impactos financeiros da última 
decisão do TST supera os 40%.

Lembramos que mesmo com 
os ataques aos nossos direitos, 
do agravamento da crise sanitária 
provocada pela incompetência do 

Governo Bolsonaro que afastou e 
infelizmente matou vários colegas 
de trabalho, do lobby da iniciati-
va privada para privatizar os Cor-
reios, os trabalhadores foram fun-
damentais na garantia do lucro de 
1,5 bilhão de reais nesse período. 

Mais uma vez demonstrando 
o desrespeito com os seus traba-
lhadores, a ECT ajuizou o Dissídio 
Coletivo recorrendo ao TST. O Mi-
nistro após ouvir as duas partes 
formulou uma proposta que foi 
descartada pela empresa. Depois 
com suas táticas rasteiras a cú-
pula da ECT tenta jogar os traba-
lhadores contra os sindicatos for-
mulando uma proposta fora dos 
trâmites legais do julgamento do 
TST, desinformando através de sua 
Primeira hora também conhecida 
como tabloide sensacionalista do 
Fake News (Mentiras) para impor 

o banco de horas, a exigência do 
capital privado para a privatização.  

É fundamental a participação de 
todos em nossas atividades, princi-
palmente em nossas assembleias.

Reajam ecetistas, só a luta 
muda à vida!
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ARTIGO    3

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022
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   4 SINTECT-SJO ELEGE NOVA DIRETORIA PARA O QUADRIÊNIO - 2021 /2025

PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS

1-Donizete Ferreira Cabral, 2-Emerson de Paula Delgado, 3-Sandro Wiliam Ferreira, 4-Carlos Pereira da Rocha, 
5-José Carlos Ramos Rodrigues, 6-Rodrigo Aparecido de Souza

1 2 3 4 5 6

O Diretor do SINTECT/SJO, Marcos Aurélio Nasci-
mento, está representando o sindicato no Comi-
tê Nacional Contra a Privatização dos Correios.

Desde a chegada em Brasília no último dia 17 de setembro, se uniu 
aos companheiros de todo o Brasil, e já participou de atos no ae-
roporto de Brasília, onde está visitando os Senadores e dialogan-
do sobre a importância dos Correios Público, Estatal e de Qualidade.

Ele estará informando a categoria sobre essa impor-
tante luta e os desdobramentos da Campanha Salarial.

Entre as principais bandeiras da nova diretoria eleita estão a luta 
contra a privatização dos Correios, melhorias nas condições de tra-
balho e o fim da aplicação do sistema de distritalmente e distribui-

ção domiciliária alternada, que afeta e  sobrecarrega os trabalhadores.

1-Karol Jane Caselato, 2-Alexandra Dorigan da Silva, 3-Vanessa Alves de Medeiros, 4-Rodolfo Juliano Ventura, 
5-Jackson Júnior de Souza, 6-Marcos Aurélio do Nascimento, 7-David Munhoz Santos

1 2 3 4 5 6 7

1-Fabio Calixto Rodrigues, 2-Anderson Luiz Tofoleti, 3-Claudio Roberto Guxardi, 4-Flávio Henrique dos Santos, 
5-Kaio César Perle, 6-Michael Eduardo de Paula Bruder, 7-Uheber Rafael Cardoso de Sá
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