J O RNAL B O CA LIVRE | EDIÇÃO N º 4 3 1 - A B R I L / M A I O / J UNH O

2022

CNPJ: 56.352.396/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios
e Telégrafos de São José do Rio Preto e Região - SINTECT
-SJO, conforme Artigo 21 inciso VIII do estatuto desta entidade convoca todos os trabalhadores por ele representados
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL, a realizar-se
na sede do SINTECT/SJO, situado na Rua Tiradentes, n°
2361, Boa Vista, na Cidade de São José do Rio Preto – SP,
no dia 23 de junho de 2022, a instalar-se em primeira
chamada às 19h (dezenove horas) e segunda chamada às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) com
qualquer número de presentes, tendo a seguinte ordem do
dia;
1) Informes;
2) Debater e aprovar a Pauta Nacional de Reivindicações da categoria para a campanha salarial, ACT
(2022/2023) deliberada no 27° CONSIN da categoria
nos dias 09 e 10/06/2022;
3) Outros.
São José do Rio Preto, 21 de Junho de 2022.
DIRETORIA EXECUTIVA
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EXPE DIENTE

DIRETORIA EXECUTIVA
Karol Jane Caselato
Secretária Geral
Alexandra Dorigan da Silva
Secretária de Assuntos da Mulher
Trabalhadora e Questão Racial
Vanessa Alves de Medeiros
Secretária de Saúde do
Trabalhador, Esporte, Cultura e Lazer
Rodolfo Juliano Ventura
Secretário de Administração e
Finanças
Jackson Júnior de Souza
Secretário de Assuntos Jurídicos e
Anistia
Marcos Aurélio do Nascimento
Secretário de Organização de Base e
Formação Politica Sindical
David Munhoz Santos
Secretário de Imprensa e 		
Divulgação

SUPLENTES DA DIRETORIA
EXECUTIVA
Fabio Calixto Rodrigues
Anderson Luiz Tofoleti
Claudio Roberto Guxardi
Flávio Henrique dos Santos
Kaio César Perle
Michael Eduardo de Paula Bruder
Uheber Rafael Cardoso de Sá

CONSELHO FISCAL

Donizete Ferreira Cabral
Emerson de Paula Delgado
Sandro Wiliam Ferreira
Carlos Pereira da Rocha
José Carlos Ramos Rodrigues
Rodrigo Aparecido de Souza

JORNALISTA 		
RESPONSÁVEL
Abrahão Hackme
MTB: 62.441/SP

E N CON T ROS JU RÍ D I COS

N

o mês de maio de 2022,
iniciamos os “Encontros
Jurídicos” em nossa base
territorial, cumprindo o que prometemos na campanha, de aproximar o
sindicato dos trabalhadores, levando
informes e esclarecimentos sobre as
ações judiciais do Sindicato, em trâmite, individuais e coletivas, como
PCCS 1995 (ANTIGUIDADE E MÉRITO), PCCS 2008, Adicional de Periculosidade dos Carteiros Motociclistas, Incorporação de função, etc...
Nesses Encontros, foram passa-

dos os andamentos dos processos
dos trabalhadores presentes, esclarecendo dúvidas e levantando
documentos para a propositura de
novas ações. Os Encontros Jurídicos foram realizados em Votuporanga, Santa Fé do Sul, São José
do Rio Preto, Olímpia, Pereira Barreto e Jales. A direção do SINTECT
SJO agradece o comparecimento e
a receptividade de todos os trabalhadores, que mesmo após um dia
exaustivo de trabalho, não mediram esforços para participarem.

AÇÕES JUDICIAIS

J

á não é mais segredo para
ninguém, que a cada dia que
passa, a vida dos trabalhadores dos Correios está mais difícil.
A empresa descumpre o tempo
todo o acordo coletivo e seus próprios
manuais; várias unidades sem a mínima condição de trabalho; a falta de
funcionários nas agências e CDD’s, devido aos excessivos planos de demissão voluntária, chegando ao absurdo e
lamentável fato, de trabalhadores serem deslocados entre duas ou até mais
unidades, em esquema de revezamento, e deixando as agências fechadas,
duas ou até três vezes por semana;
tentativas de impor goela abaixo um
banco de horas forçado; assédio moral
por parte de gestores despreparados...
Com tudo isso, nosso departamento jurídico vem trabalhando exaustivamente, com o objetivo de trazer resultados que impactem positivamente na
vida do trabalhador, na busca de resultados que venham a trazer um mínimo
de dignidade e também uma compensação financeira aos trabalhadores.

Temos inúmeras ações. Algumas
em andamento; outras já transitadas
em julgado. Individuais e coletivas,
como o PCCS 1995 e 2008, PHM, adicional de periculosidade, pagamento
de diárias, incorporação de função,
manutenção do auxílio para filhos
excepcionais, da multa por descumprimento do ACT, da multa da greve
de 2014, do desconto da greve de
2019, dos 70% das férias, dos 15%
do TFS, da incorporação da gratificação do natal do TFS, das horas extras,
do COVID19, do trabalho remoto, do
refeitório do CEE, do adicional de periculosidade aos operadores de empilhadeira, da atividade de tratamento
dos trabalhadores do CTCE, dos feriados e finais de semana, da terceirização, do vale refeição/alimentação, da
equiparação salarial, e outras dezenas de ações, individuais e coletivas.
Solicitamos
aos
trabalhadores,
que denunciem quaisquer irregularidades, para que a direção do sindicato, junto com seu corpo jurídico,
possa tomar as devidas providências.

TIRAGEM

500 EXEMPLARES

SINTECT - SJO

CNPJ: 56.352.396/0001-90
São José do Rio Preto - SP
Endereço: Rua Tiradentes, nº2361
Bairro: Boa Vista - CEP:15025-050
Telefone: (17) 3301-2900
E-mail: sintectsjo@terra.com.br
WebSite: www.sintect-sjo.com.br

FILIAÇÃO SINDICAL
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eunião organizada pela FENTECT
que reúne as lideranças dos sindicatos por ela representado.
O SINTECT SJO esteve presente nos dias
09 e 10 de junho em Brasília – DF para
começar a discutir e elaborar a proposta que vai nortear a negociação 2022/23.
A reunião procurou fundamentar a proposta coletiva, considerando os aspectos
jurídicos (com base na lei) e financeiros
(impactos da inflação), com estudos feitos
pelo DIEESE (Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos),
que acompanha a evolução econômica e
social da carreira do trabalhador ecetista.
Os setores jurídicos dos sindicatos e da

própria FENTECT também puderam trocar
informações para fundamentar as ações em
cada base sindical e, até mesmo, na própria
federação com intuito de proteger os direitos individuais e trabalhistas do ecetista.

Eixos de Campanha Salarial 2022/23:
• Contratação já, por Concurso Público!
• Pela reconquista dos benefícios e direitos
retirados nas últimas campanhas;
• Reajuste de 100%, do INPC do período
de 01 de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022
+ R$300,00 de aumento real, a partir de 1° de
agosto-2022;
• Tíquete de R$ 50,00;
• Vale Cesta R$ 600,00
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