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Luta contra o 
PL 591/2021 e a 
privatização dos 
Correios está no 
Senado Federal
SINDECTEB e FINDECT participam da 
mobilização em várias cidade, se reúne com 
senadores e organizações internacionais 
em busca de apoio contra a privatização 
dos correios  -  Leia mais na página 4

Campanha Salarial 2021: 
ECT rejeita proposta do 
TST, propõe retrocessos e 
Ministro marca julgamento
A direção da empresa disse não à proposta de 
conciliação apresentada em reunião na sexta, 10/09, 
pelo Ministro do TST relator do processo aberto pela 
ECT, Alexandre Belmonte, trouxe uma contraproposta 
ruim e empurrou a decisão da Campanha Salarial 2021 
para julgamento que ocorrerá dia 20 de setembro.

A tentativa da FINDECT e 
dos Sindicatos filiados de 
chegar a um acordo para a 
Campanha Salarial deste 
ano, e evitar um julgamento, 
foi intensa. Buscaram o diá-
logo insistentemente, como 
parte do jogo democrático. 

A direção da ECT, por outro 
lado, dificultou como pôde. 
Enrolou, apresentou uma 
provocação com reajuste 
zero em vez de proposta e 
depois entrou com pedido 
de julgamento da abusi-
vidade de uma greve que 
praticamente não existiu.

Com consciência e boa von-
tade, o Ministro do TST, Ale-
xandre Belmonte, apresen-
tou uma proposta na reunião 
de 10/09, e marcou nova 
tentativa de conciliação nes-
sa segunda, 13/09. Os re-
presentantes da direção mi-
litar da empresa mantiveram 
a intransigência, recusaram 
a conciliação com proposta 
de reajuste parecendo carnê 
das Casas Bahia e forçaram 
o julgamento.

Proposta do Ministro:
100% do INPC retroativo a agosto;

•Reajuste do INPC nas funções 
gratificadas com reflexo nos de-
mais adicionais;

•Reajuste do INPC no Vale ali-
mentação com inclusão 4 folhas 
tickets;

•Acesso dos dirigentes por 30 mi-
nutos no horário de almoço em 
dias pré estabelecidos;

•Liberação de dirigentes sindicais 
com ônus para a empresa confor-
me ACT 2019/2020;

•Participação do Sindicato nos pro-

cessos disciplinar administrativo.

Proposta da ECT:
Reajuste da inflação do perío-
do medida pelo INPC parcelada 
tipo crediário das Casas Bahia, 
sendo:
-50% Agosto retroativo agosto 
2021;
-25 % outubro / 2021;
-25% janeiro / 2022;
•Inclusão do Banco de horas;
•Não pagamento dos 15% aos 
sábados.

O ministro Alexandre Bel-
monte, vendo que a direção 
da ECT não queria acordo, 
determinou o julgamento do 
dissídio coletivo para o pró-
ximo dia 20 de setembro. 
Entendeu que não houve 
nenhum avanço ou disposi-
ção da empresa ceder em 
alguma das cláusulas.

A expectativa da FINDECT, 
dos Sindicatos e de toda a 
categoria é que a proposta 
do Ministro seja reafirmada 
no julgamento, garantindo 
um mínimo de justiça para 
essa categoria que está so-
frendo ataques imensos há 
anos, com retirada de di-
reitos, excesso de serviço, 
pressão de todo tipo, adoe-
cimento físico e mental.

As Diretorias da Fede-
ração e dos Sindicatos 
chamam todos a estarem 
intensamente mobilizados 
para o julgamento e para 
a análise que será feita na 
sequência pela categoria. 
Todos na luta!

Reunião com assessoria do Senador 
Styvenson Valentim - 31-08-2021

FINDECT em ação no Senado

Plenária da FUP – Com o Senador 
Jean Paul Preates - 14-08-2021

Reunião com assessoria do Senador 
José Aníbal - 03-09-2021

Reunião com assessoria do Senador 
Wellington Fagundes - 08-09-2021
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Luta contra a privatização
SINDECTEB é destaque nacional na conquista mais de 40 moções 
em defesa dos Correios estatais nas Câmaras Municipais
A diretoria do sindicato 

segue seu trabalho forte 
em defesa da categoria 
e pela manutenção do 
correio estatal com a 
conquista de 30 moções 
nos últimos 18 meses.
O trabalho incessante 

da diretoria e dos de-
legados (as)sindicais 
do SINDECTEB junto aos Parlamentares 
está mostrando resultados significativos, 
o engajamento dos trabalhadores nessa 
luta tem sido essencial e reforçado a luta 
em defesa do Correio estatal e dos em-
pregos dos mais de 90 mil trabalhadores.
A iniciativa de buscar apoio junto aos ve-

readores e prefeitos, de diferentes partidos 
políticos, integra a campanha conjunta da 
FINDECT e dos trabalhadores em defesa 
da ECT. As moções das Câmaras Munici-
pais são importantes porque os deputados 
e senadores das regiões são ligados a elas 
através de seus redutos políticos. 

Confira aqui a lista de cidades onde o SINDECTEB já 
conquistou moções contra a privatização dos Correios:
2021/AGO: Botucatu/SP (Moção n. 13/2021)
2021/AGO: Bauru/SP (Moção n. 13/2021)
2021/AGO: Osvaldo Cruz/SP (Moção n. 01/2021)
2021/JUL:  Martinópolis/SP (Moção n. 07/2021)
2021/JUN: Brejo Alegre/SP (Moção n. 01/2021)
2021/JUN: Santópolis do Aguapeí/SP (Moção S/N/2021)
2021/JUN: Coroados/SP (Moção n. 003/2021)
2021/JUN: Sagres/SP (Moção n. 001/2021)
2021/JUN: Ouro Verde/SP (Moção n. 004/2021)
2021/JUN: Junqueirópolis/SP (Moção n. 002/2021)
2021/MAI: Avanhandava/SP (Moção n. 002/2021)
2021/MAI: Guaimbé/SP (Moção n. 005/2021)
2021/ABR: Tupã/SP (OF/CG/266/2021)
2021/JAN: Valparaíso/SP (OF/CG/101/2021)
2020/JUN: Bilac/SP (Ofício n. 040/2020)
2020/MAI: Jaú/SP (Moção n. 003/2020)
2020/ABR: Ouro Verde/SP (Moção n. 001/2020)
2020/ABR: Dracena/SP (Moção n. 002/2020)
2020/ABR: Santa Mercedes/SP (Moção n. 001/2020)
2020/MAR: Penápolis/SP (Ofício n. 149/2020)
2020/MAR: Bariri/SP (Ofício Circular n. 032/2020)
2020/MAR: Araçatuba/SP (Moção n. 40/2020)
2020/MAR: Guararapes/SP (Moção n. 13/2020)

2020/MAR: Coroados/SP (Moção n. 07/2020)
2020/MAR: Tupi Paulista/SP (Moção n. 04/2020)
2020/MAR: Panorama/SP (Moção n. 01/2020)
2020/FEV: Brejo Alegre/SP (Moção n. 01/2020)
2020/FEV: Guararapes/SP (Moção n. 02/2020)
2020/FEV: Mendonça/SP (Ofício n. 015/2020)
2020/FEV: Monte Castelo/SP (Moção n. 02/2020)
2020/JAN: Guarulhos/SP (Moção n. 002/2020)
2020/JAN: Paraguaçu Pta/SP (Moção n. 001/2020)
2019/DEZ: Adamantina/SP (Moção n. 037/2019)
2019/DEZ: Pirapozinho/SP (Moção n. 704/17/19)
2019/NOV: Osvaldo Crus/SP (Ofício n. 111/2019)
2019/NOV: Sagres/SP (Moção n. 001/2019)
2019/OUT: Arealva/SP (Moção n. 006/2019)
2019/OUT: Avaré/SP (Moção n. 0007/2019)
2019/OUT: Iacanga/SP (Moção n. 013/2019)
2019/SET: Bauru/SP (Moção n. 089/2019)
2019/AGO: Iracema/SP (Propositura n. 058/2019)

EM ANDAMENTO (SET/21):
BASTOS - MARILIA - LINS - ANDRADINA
HERCULÂNDIA - RINÓPOLIS

PRESIDENTE BERNARDES

Defesa internacional dos Correios

PL 591 TEM RELATOR
FINDECT e Sindicatos 
defendem os Correios na TV
O PL 591 está enfrentando muita resistên-

cia no Senado por conta da mobilização 
do SINDECTEB. Depois de 3 tentativas 
frustradas de indicação, o Senador Márcio 
Bittar (MDB/AC), aceitou colocar as mãos 
nesse projeto que destrói os Correios.
Por isso é preciso ampliar a mobilização 

nacional em defesa do patrimônio público, 
do Correio estatal e do direito de toda a po-
pulação ao serviço postal. Uma das ações  
do SINDECTEB e demais sindicatos filiados 
à FINDECT foi a compra de espaço na TV 
com inserções na Band em cadeia nacional 
dos dias 23 de agosto 17 de setembro.

O Presidente do SINDECTEB, José 
Aparecido Gandara se reuniu virtual-
mente no último dia 31/08, com Ronaldo 
Leite (RJ) e Kathy Gonzales, diretora re-
gional da UNI Américas Postal e Logísti-
ca. Debateram sobre a necessidade de 
ultrapassar as fronteiras na construção 
de uma forte mobilização com apoio dos 
Senadores dos EUA e da Argentina con-
tra a privatização dos Correios.

Câmara Munici-
pal de Osvaldo 

Cruz SP aprova 
moção logo 

após o recesso 
(28-07-2021)

Audiência 
pública Bauru 
- vereadora 
Estela Alma-
gro (PT) dia 
27-07-2021

Diviza, vice-presidente da FINDECT, na BandTV
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Entrega alvarás da ação do PCCS

Vanderlei Silva - 
Aposentado do CDD 
Presidente Prudente

Rute Rosa de Miranda  
(AC Pacaembu)

Rubens Purga (aposentado 
CDD Vila Marcondes)

Afranio Mendonça Salgado 
(aposentado - AC Adamantina)

Laudemir Aparecido Carvalho 
(Aposentado CDD Vila Marcondes)

Irlei Barbosa de Souza (Aposentada - 
AC Presidente Epitácio)

Agnaldo Ismael
CDD Vila Marcondes

Alexandre da Silva 
Farias - Nova Indepen-
dência SP.

Leonardo Severino 
do Nascimento 
(AC Castilho)

Vitória do SINDECTEB e dos trabalhadores
A entrega dos alvarás com os valores devidos é fruto do 
trabalho sério e das ações movidas pelo Sindicato em prol 
dos trabalhadores! A ação conquistada na justiça determi-
nou que os Correios fizessem o pagamento das diferenças 
salariais aos trabalhadores referente à ação do PCCs. O 
Sindicato já entregou em mãosdezenas de alvarás com os 
valores devidos aos trabalhadores da ativa e aposentados.

Filie-se ao Sindicato!
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A diretoria do 
SINDECTEB 
trabalha forte junto 
aos Senadores de 
São Paulo e dos 
demais estados, se 
reúne com órgãos 
internacionais, 
além das levar 
moções a 
municípios em 
busca de apoio 
à luta contra 
a privatização dos 
Correios!
Junto com a FINDECT, têm 

participado de reuniões, com 
a feita com Felipe Avezani, as-
sessor do Senador José Aníbal 
(PSDB-SP). Os dirigentes sin-
dicais subsidiaram o assessor 
com informações sobre a im-
portância da estatal, buscando 
sensibilizar o Senador para a 
não aprovação do PL 591, que 
destrói os Correios, empresa 

Senadores visitados pela Comissão dos Sindicatos 
filiados à FINDECT contra a privatização
1. Carlos Portinho-PL/RJ
2. Leila do Vôlei-Cidadania/DF
3. Randolfe Rodrigues-Rede/AP
4. Romário-Podemos/RJ 
5. Humberto Costa-PT/PE
6. Alessandro Vieira
    -Cidadania/SE
7. Simone Tebet-MDB/MS
8. Fabiano Contarato-Rede/ES
9. Eduardo Braga-MDB/AM
10. Esperidião Amim-PP-SC
11. Wellington Fagundes-PL/MT
12. Dário Berger-MDB/SC
13. José Aníbal - PSDB/SP

14. Styvenson Valentim
      -Podemos/RN
15. Eliziane Gama
      -Cidadania/MA
16. Roberto Rocha-PSDB/MA
17. Weverton Rocha-PDT/MA
18. Zequinha Marinho-PSC/PA
19. Luiz do Carmo-MDB/GO
20.Confúcio Moura-MDB/RO
21.Iraja-PSD/TO
22.Veneziano-MDB/PB
23.Jean Paul Prates-PT/RN
24.Katia Abreu-PP/TO

A luta em defesa dos Correios é intensa e 
exige a participação de toda a categoria

Atenção motociclistas:
julgamento do 
processo do AADC
dia 16 de setembro

A SDI-I – Subseção I Especializada em Dissídios Indi-
viduais do TST – Tribunal Superior do Trabalho, incluiu 
em pauta o julgamento, em Sessão Telepresencial do 
dia 16 de setembro de 2021, quinta-feira, a partir das 
9h, do processo IRR – 1757-68.2015.5.06.0371, que 
trata sobre a possibilidade de cumulação do AADC – 
Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta, com 
o Adicional de periculosidade.

que a maior operadora logísti-
ca do país.

Nas reuniões, o Sindicato vem 
alertando os Senadores que a 
venda dos Correios além de 
causar um apagão postal, afe-
tará diretamente os pequenos 
e médios negócios das cente-
nas de cidades do estado de 
São Paulo e do país.

Gandara vem destacando a 
importância da manutenção 

dos Correios como empresa 
pública por ser um “braço lo-
gístico” do Estado para a exe-
cução de políticas públicas, 
está em todos os 5570 muni-
cípios e conta com mais de 90 
mil funcionários, sendo essen-
cial para a retomada do cresci-
mento econômico.

A diretoria do SINDECTEB e 
da FINDECT seguem pressio-
nando os Senadores para bar-
rar a privatização dos Correios 
e manter os empregos e direi-
tos da categoria ecetista.


