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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 21 de julho 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) Transformação da Assembleia Geral em Assembleia
Geral Permanente;
3) Avaliação da Proposta da ECT;
4) Aprovação do Estado de Greve;
5) Avaliação da Greve de Advertência com outras
Categorias em 28/07/2022;
6) Outros;
São José do Rio Preto, 19 de Julho de 2022.
DIRETORIA EXECUTIVA

CAMPANHA SALARIAL
Mais uma vez a cúpula militar dos Correios desconsidera as
reinvindicações dos trabalhadores, apresenta fake news em seus
indicativos econômico-financeiros e apresenta uma proposta econômica
rebaixada, retirada de direitos e interferência na liberdade sindical. Por sua
vez esse Governo Genocida tenta a todo custo destruir essa estratégica
empresa nacional e entrega-la a grandes grupos que já enxergaram o
potencial de crescimento do mercado postal e de encomendas.
As Federações (FENTECT e FINDECT) protocolaram as pautas de
reivindicações dos trabalhadores no início do mês de junho com a
finalidade e com tempo hábil para que as mesmas fossem dialogadas pelas
partes, buscando adequá-las e construindo assim um Acordo Coletivo que
contemple condições dignas de trabalho e salários. Cumprindo apenas a
formalidade exigida pela Lei, colocando técnicos sem técnica para
negociar, que recebem altos salários e que representa uma minoria
privilegiada na empresa, o que vimos foi um circo de horrores, piada de
mau gosto, uma afronta a nossa inteligência. De forma unilateral montaram
um calendário e um modelo de imposição para cumprir as etapas para
judicializar o processo através de Dissídio Coletivo.
Os representantes dos trabalhadores que compõe o comando de
negociação repudiaram esse modelo, condenam a realização de reuniões
por vídeo conferência e a forma como confeccionam as atas, colocando
apenas o que é conveniente. Não vamos aceitar essa imposição.
Negociação precisa ser construída pelas duas partes para legitimar o
processo.
Agora, mais do que nunca, precisamos lotar a nossa assembleia no dia
21/07/2022, recusar essa proposta medíocre que retiram direitos e não
repõe nem mesmo a inflação e mostrar para essa corja que precisamos
ser tratados com dignidade e respeito.

CHEGA DE EXPLORAÇÃO! CONTRATAÇÃO JÁ!
FORA GENERAL FLORIANO E GOVERNO BOLSONARO!

ENCONTRO DE DELEGADOS
Convidamos os Delegados Sindicais do Sintect-SJO, legítimos
representantes dos trabalhadores, para participarem no dia 30 de Julho de
2022 (Sábado), do Encontro de Delegados, reafirmando o nosso
compromisso de estar junto dos Trabalhadores esclarecendo, orientando
e atualizando sobre as condições de trabalho.
Vamos dialogar sobre Campanha Salarial 2022/2023, PLR 2021/2022,
Condições de Trabalho, Jurídico.
Solicitamos aos Delegados confirmarem a participação até o dia 20 de julho
de 2022, através do Whatsapp (17-991066819 - Vanessa ou Alexandra).
SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!
SINDICATO SOMOS TODOS NÓS!

