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35 Companheiros recebem os valores do pccs

Companheiros de diversas cidades da região receberam as últimas orientações antes do recebimento do PCCS.
Confira fotos. pág 3-4

AUXÍLIO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS: SINDECTEB INGRESSA COM AÇÃO
VISANDO MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO

CLAÚSULA 21 - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO:
4 TRABALHADORES SÃO ISENTADOS
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A luta segue em 2021. E sua participação
É cada vez mais importante
m ano bem difícil se encerra, a pandemia sobrecarregou os Ecetistas e nos distanciou daquilo que é mais importante para
nós: o contato com o Trabalhador. Mesmo nessas adversidades, não paramos e estivermos perto de nosso pessoal sempre
que possível (e necessário).

Nossos diretores rodaram milhares de quilômetros nas estradas paulistas indo em diversas cidades para assegurar condições de
trabalho, itens de proteção, resolver problemas que assombravam os trabalhadores dentro de suas unidades, amenizar diferenças
entre gestores e empregados da operação, entregar os documentos para receber os valores do PCCS e para movimentar nossa base
durante a greve. Lutamos bastante em 2020, e durante as tratativas do Acordo Coletivo nos posicionamos duramente em prol dos
nossos direitos, mesmo enfrentando um julgamento que acabou distante daquilo que desejávamos. Mesmo assim, não abaixamos
a cabeça, e seguimos em frente cumprindo nosso papel.
A cada ano que passa, sentimos que nossa luta fica mais importante. E não digo isso apenas com base em opiniões. Basta analisar
as notícias que circulam por aí para atestar como os tempos são difíceis e como o cenário apresenta grandes desafios. Vamos
pensar juntos: se mesmo com a existência do Sindicato os ataques aos nossos direitos são intensos, como seria um cenário sem a
luta? Como seria a realidade de todos nós se tivéssemos aprovado um Acordo Coletivo onde a empresa dizia que “poderia” pagar
alimentação e Plano de Saúde, que são direitos básicos presentes no ACT?
A luta é importante, por isso, sempre convoco você, que está lendo essa coluna, para lutar ao nosso lado. Essa luta nunca foi só
minha ou do SINDECTEB, mas de todos nós. Nossos direitos estão sob ataque constante, ano que vem o cenário não será diferente,
e cada vez mais a união se apresenta como nossa principal arma.
É provável que seu desejo para 2021 seja um ano mais leve, com menos notícias negativas e mais saúde, prosperidade e dinheiro
no bolso. Esse também é o nosso desejo, contudo, para transformar desejos em realidade é preciso trabalhar e Lutar. Nós vamos
seguir a todo vapor em 2021, e novamente estendemos o convite: venha lutar ao nosso lado pelo nossos direitos!

Cláusula 21 – Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito

Comissão de Acidentes de Trânsito: 4 Companheiros são isentados

N

o dia 13 de Novembro de 2020, membros da Diretoria
do SINDECTEB participaram da 1ª Reunião Ordinária
da Comissão Paritária de Análise de Acidentes de
Trânsito da área do SINDECTEB/BRU – Gestão 2020/2021.
As reuniões seguem os Termos da Cláusula 21 –
Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito e tem como
objetivo analisar processos administrativos decorrentes de
acidentes de trânsito envolvendo trabalhadores da base do
SINDECTEB e buscar justiça para eles, que muitas vezes
são responsabilizados por acidentes de forma injusta.
Durante a reunião do último mês de novembro, quatro casos
foram analisados, e em todos eles houve decisão favorável
para o trabalhador. As ocorrências foram registradas em
Bauru, Jaú e Araçatuba e os trabalhadores foram isentados
do pagamento dos danos causados.
Os Diretores Diomédio Francisco de Souza Junior e Vinicius
Marion de Oliveira fizeram a representação em nome dos
trabalhadores envolvidos nos acidentes e apresentaram as
justificativas necessárias para que todos os quatro casos

fossem arquivados, encerrando qualquer possibilidade de
cobrança direta ou indireta por parte da ECT.
A oportunidade de poder atuar na defesa do Trabalhador
em casos como esses só existe devido à atuação firme e
decidida da FINDECT) e do SINDECTEB nas negociações
coletivas, exigindo uma solução para os acidentes de trânsito
de trabalhadores dos Correios, no exercício da sua função.
Uma das conquistas foi a manutenção da cláusula 21
“Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito”, que
estabelece as diretrizes da Comissão Paritária, composta por
3 (três) representantes da Empresa e 3 (três) do Sindicato,
que julgam os processos internos abertos para apuração de
responsabilidade nos acidentes.
O SINDECTEB seguirá participando de todas as Reuniões,
sempre com o mesmo objetivo de assegurar ao Associado o
direito à defesa perante casos em que os direitos trabalhistas
são ameaçados.
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SINDECTEB ingressa com ação visando manutenção do
Auxílio para Necessidades Especiais

O

SINDECTEB está buscando judicialmente o direito à manutenção do Auxílio concedido aos Ecetistas cujos filhos/
dependentes são portadores de necessidades especiais. Estamos ingressando com ações individuais, e todos os
Associados que são responsáveis por filhos ou dependentes portadores de necessidades especiais podem buscar
seu direito na Justiça por meio de nossa ação. Se você é Associado do SINDECTEB, se enquadra na situação descrita acima
e teve seu benefício suprimido ou reduzido após agosto de 2020, essa é uma oportunidade de recuperar seus direitos na
Justiça. Caso tenha interesse em ingressar com a ação, solicitamos o envio dos seguintes documentos:

Cópia do RG | Cópia do CPF | Cópia do PIS | Holerite de julho de 2020 | Holerite de agosto de 2020 | Holerite de
setembro de 2020 | Ficha financeira | Ficha cadastral | Termo de Ciência | Procuração Contrato de prestação
de serviço | Declaração de hipossuficiência | Comprovante de endereço atualizado

Atenção:

1.Todos os documentos deverão estar digitalizados (escaneados) em PDF e devem ser encaminhados para o seguinte

e-mail: juridico@sindecteb.com.br. No assunto do e-mail, escreva: Auxílio para Dependentes com Deficiência.
2.Acesse nosso site para baixar o Termo de Ciência, a procuração, o contrato de prestação de serviço e a declaração de
hipossuficiência.
3.Não se esqueça de indicar e-mail e telefone para que possamos entrar em contato, caso necessário.

O

PCCS - Mais Ecetistas recebem os valores

s Processos do PCCS não pararam durante a
pandemia. Mais Ecetistas ganharam na Justiça
o recebimento das progressões de carreira que
ainda não haviam sido concedidas pela empresa. Os
processos foram protocolados em 2013 e, desde então, a
Equipe do Departamento Jurídico do Sindicato acompanha
o julgamento de cada um, aguardando as decisões da
Justiça.

O SINDECTEB agradece a confiança e paciência dos
Companheiros. Apesar da lentidão com que a Justiça progride
no julgamento das ações do PCCS, gradativamente, mais
e mais Companheiros estão celebrando suas vitórias. Veja
abaixo fotos de alguns dos Companheiros e Companheiras
que receberam os valores do PCSS recentemente.

Agenor da Cruz (Tupã)

Aldemir D’Angelo (Birigui)

João Guardia (P. Prudente)

Anesio Escarabajal (P. Prudente)

Anselmo Santos (P. Epitácio)

José L. Rico (M. do Paranapanema)

Carlos Roberto Santos (Tupã)

Celso S. Bueno (Estrela do Norte)

Marcelo Ken Ono (Birigui)
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Adelino Andrade (P. Venceslau)

Alexandre Fascina (Penápolis)

Camila Serafim (Ourinhos)

Getúlio Santos (P. Prudente)

Juvenal da Silva (Araçatuba)

Marcos Gardinal (Araçatuba)

Maria Emília (Agudos)

Maridalva da Silva (Araçatuba)

Nayra de Sousa (Coroados)

Noel F. da Silva (Salmourão)

Osmar Ciscati (Birigui)

Paulo Bonani (Bauru)

Rivail Freitas (Dracena)

Rodrigo Chaves (Bauru)

Sebastião Andrade (Avaré)

Edinaldo J. da Silva (Andradina)

Esmeraldo J. dos Santos (P. Venceslau)

Nilton Rodrigues (Araçatuba)

Roberto Martin (Guararapes)

Neli Rodrigues (P. Venceslau)

Leone do Carmo (Assis)

Evanildes Sena de Almeida (Birigui)

José F. Santana (P. Venceslau)

Iolanda Ap. Fernandes Silva (Andradina)

Vladimir Guerra (Valparaíso)

Arlindo Quirino (Paulistânia)

