PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE BAURU E REGIÃO

FILIADO

Outubro/Novembro / 2021

- Ano 9 - Edição 60

Julgamento da
Campanha Salarial
2021 será dia 22/11

Na luta por um Acordo
Coletivo decente! No dia
18/10, o Ministro Ives
Gandra pediu vistas e
adiou o julgamento. As
Diretorias da FINDECT
e do SINDECTEB esperam por justiça de fato,
que os trabalhadores
sejam beneficiados o
quanto merecem e a direção da empresa seja
punida pelo jogo sujo
que fez nessa Campanha Salarial!
Na audiência de julgamento realizada no
dia 18/10 na Seção
Especializada em Dissídios Coletivos (SDC)
do Tribunal Superior do
Trabalho, o juiz relator,
Alexandre Agra Belmonte, votou pelo restabelecimento de cláusulas
referentes ao ACT de
2020, assim como o reajuste de 9,75% sobre os
salários e vale alimentação/refeição, cláusulas históricas no Acordo
Coletivo de Trabalho da
categoria.

Justiça seja feita
Desde o começo a direção bolsonarista da ECT
jogou sujo tentando manipular o resultado para
consolidar retrocessos e

impor o banco de horas.
Enrolou o quanto pôde,
rejeitou a proposta de
conciliação do TST,
soltou proposta fake no
seu Primeira Hora com
pegadinha para tentar
ludibriar e dividir a categoria.

Nesse sentido, o voto
do relator faz minimamente a justiça que deve
ser feita. Espera-se que
essa posição vingue e
que, no julgamento de
22/11, haja um resultado mais justo com os
trabalhadores ecetistas.
Que o valor e o esforço
da categoria sejam reconhecidos e premiados.
Independentemente do
resultado, o SINDECTEB e a FINDECT se
manterão na luta política
e judicialmente quando
necessário, para garantir os direitos dos trabalhadores.
Esse é o papel do Sindicato e sempre será
honrado pela confiança
e proximidade com a
base, responsabilidade
nas lutas, respeito aos
níveis de consciência e
mobilização da categoria. Avançar sempre que
possível é o lema!

Acompanhe o julgamento. Vamos estar todos
firmes, unidos e atentos, certos de que a justiça
será feita, mobilizados para continuar na luta e
dizendo - BANCO DE HORAS JAMAIS!

Entrega
alvarás
da ação
do PCCS
garante
dinheiro
no bolso
do dono, o
trabalhador
Essa vitória
é fruto do
trabalho sério
Sindicato
em defesa e
cumprimento
dos direitos
da categoria!
Veja na pág. 3

Julgamento no TST determina que
carteiros motociclistas receberão
adicional de 30% e periculosidade
No Julgamento realizado no último dia 14/10,
Tribunal Superior do
Trabalho garantiu por
9 x 5 votos a favor dos
trabalhadores uma vitória importante.
O Tribunal decidiu,
mais uma vez, que a
empresa deve pagar
cumulativamente os 2
(dois) adicionais. Ou
seja, o trabalhador
tem direito a receber o
adicional de periculosidade e o Adicional de
30% ao mesmo tempo.

Eleições de
Delegado(a)
Sindical
SINDECTEB abre
inscrições de 18 e 19/11.
Eleições dias 1, 2 e 3 de
dezembro.
Entre em contato com o
diretor de sua região e
faça sua inscrição.

DICATO
ELO SINALHADOR
TRAB

Todos os trabalhadores beneficiados deverão aguardar novas
orientações do Sindicato que está aguardando a publicação da
decisão do TST para
a adoção das devidas
providências.
A luta do Sindicato necessita do apoio da categoria para garantir os
empregos e do Correio
estatal e público.
Filie-se ao Sindicato e
seja um patrocinador
da luta da categoria!

ORG
MOBILANIZADOR
FORMIZADOR
ADOR
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Adiamento da votação
do PL 591 na CAE do
Senado é vitória da
luta da categoria
A atuação da FINDECT e dos Sindicatos diariamente no senado
apresentando documentos, dialogando e argumentando com
senadores e assessores e a atuação da categoria nas redes sociais cobrando a defesa dos Correios públicos somada à crise
crescente do governo Bolsonaro, que não conseguiu formar
maioria para aprovar a destruição dos Correios, são os motivos desse adiamento da
votação do relatório do PL 591 que estava prevista para essa terça, 9 de novembro.

O

anúncio do adiamento foi feito
pelo presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos,
CAE Senado, senador Otto Alencar
(PSD/BA). O texto do
relator Marcio Bittar
(PSL/AC) para o PL
5921 estava previsto
para ser votado na
Comissão dia 9/11.

Distribuição de
jornal da
sede da
Superintendência
Interior
- SPI

Bolsonaro que essa
PEC para implantar
o Auxílio Brasil em
lugar do Bolsa Família e usar a mudança para tentar
recuperar apoio, de
olho na eleição.

Trabalhadores do
CDD Lins contra a
privatização

De acordo com Alencar, o adiamento foi
motivado por alteração promovida pelo
relator em seu parecer. Mas por trás desse adiamento está a SINDECTEB em atos
falta de apoio entre Fora Bolsonaro em Bauru
os senadores para e Presidente Prudente
esse PL que desmonta os Correios e
o setor postal.

Outro motivo é o
desgaste do governo e do presidente
que não para de
crescer e agora reflete na polêmica da
PEC dos Precatórios.

FINDECT em Audiência Púbica no Senado

Em ação no diálogo com os senadores
A partir do trabalho
de informação da Dirigentes do Sindecteb em Brasília
FINDECT no senado junto com Sindicatos da FINDECT
e das denúncias e
cobranças dos trabalhadores pelas redes
sociais e telefone,
eles estão entendendo que essa o PL
591 não muda o marco regulatório e dos
serviços postais para
melhor. Ele entrega
os Correios e o controle do setor para
empresas privadas.

Para comprar os votos dos deputados
criou um orçamento
secreto para emendas. A indecência
foi questionada pelo
STF, com ameaça
de impugnação.
Como isso cada vez
mais partidos e parlamentares se descolam do governo e
se negam a aprovar
seus projetos.
Com isso, é essencal ampliar os trabalhos dos Sindicatos
e da FINDECT diretamente em Brasília
e a mobilização da
categoria no contato
com os senadores.
Todos na luta que
a vitória, com a
derrota do PL 591,
é possível!
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FINDECT
aciona
senadores
pelos perigos
que uma
privatização
traz ao
Postalis:
A CONTA NÃO
PODE FICAR PARA
O TRABALHADOR!
A Diretoria da Federação e do SINDECTEB
encaminharam aos Senadores documento que
detalha como o Postalis,
funciona, as dívidas que
o atingem e quem são
os responsáveis, além
os enormes custos financeiros jogados nas
costas daqueles que
não são responsáveis
pelos problemas, e sim
as vítimas, os trabalhadores dos Correios.
Muitos Senadores acreditam que o povo arca
com o prejuízo do Postalis. Na cabeça deles
as dívidas ficam com a
empresa e o governo.
São induzidos a pensar
assim, mas isso é falso.
QUEM PAGA SÃO OS
TRABALHADORES!

EXPEDIENTE: Publicação de responsabilidade da diretoria do SINDECTEB. Presidente: José Ap. Gimenes Gandara. Jornalista: José Brrgamini, MTB 23.668
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Entrega alvarás da ação do PCCS

é dinheiro no bolso do dono, o trabalhador!
Essa vitória é fruto do trabalho sério Sindicato em defesa e cumprimento dos direitos
dos trabalhadores. Os Trabalhadores e Trabalhadoras que recepcionaram os diretores
do SINDECTEB se mostraram muito contentes com o deslocamento da direção do
Sindicato para levar em mãos o alvará que simboliza uma vitória de anos de luta!

Mário José, AC Garça, alvará PCCS

Sandra Martins Cdd Pres. Prudente

Gilberto Montanha aposentado CDD Lins, alvará PCCS.

Nivaldo Fernandes Baleeiro - aposentado do Cdd
Penápolis

Rodrigo Silva - CDD Botucatu,
alvará PCCS.

Valter Petraca CDD Cascata, alvará
PCCS.

Vivaldo Leite - CDD Lins, alvará
PCCS.

João C. Peixoto - GERAE Pres. Prudente

João G. Camacho - aposentado - CEE Pres. Prudente

Wagner N. Borges - AC Pres. Bernardes.

Sebastião Altieri aposentado AC Pederneiras, alvará
PCCS.

Sinivaldo Mosquim
aposentado CTCE Bauru,
alvará PCCS

João Domingos CDD Barra Bonita,
alvará PCCS.

Marcos Borracha
CDD Falcão- PCCS

Edson Gonçalves
Cardoso - CDD
Fernandópolis
(antes estava na Ac
primavera)

Maria Rosa CDD
Rondon, alvará da
ação de danos morais

Joel da Silva Rego
- aposentado - AC
Alvares Machado Alvará PCCS

Elias Castelo Branco
AC Lençóis Paulista,
alvará PCCS
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Sindicato investe na
comunicação com os
trabalhadores

MAIS UM ABSURDO PRATICADO
PELA GESTÃO DOS CORREIOS

ECT cria sistema que automatiza abertura de
processos administrativos para cada objeto indenizado
No dia 13/09/2021, a
ECT inaugurou o sistema SAPRA, que absurdamente abre processos administrativos
para todos objetos que
foram indenizados, independente de saber
ou não o que causou o
extravio dos mesmos.
Até então, os processos administrativos
eram abertos manualmente pelos gestores,
após a verificação de
suposto erro humano,

J

á está no ar o novo
site, um canal de
comunicação essencial, totalmente reformulado e de grande
utilidade para os trabalhadores.
Uma equipe de comunicação bem estruturada é peça fundamental
na comunicação de
qualquer
entidade
com os trabalhadores.
Com isso em mente, o
Sindicato se debruçou
num novo projeto de
reformulação da comunicação.
O Conexão Postal
reformulado e o novo
site do SINDECTEB
não são meras mudanças de aparência.
Eles trazem novos
conceitos e convida
a categoria a se atualizarem sobre as negociações salariais, o
cenário econômico, as
ações do sindicato na
base, ações jurídicas
e a luta contra a privatização.
Caso tenha sugestões de melhorias ou
dúvidas, entre em
contato pelo e-mail
secretaria@sindecteb.
org.br

ou seja, muitas indenizações não resultavam em
processo administrativo
por se tratar de falhas
no próprio processo, a
qual a ECT vem periodicamente
reduzindo
os investimentos nesta
área.Se você foi envolvido em um processo
administrativo por extravio, siga as orientações do SINDECTEB:
Responda a defesa
com sua argumentação;

INCOMPETÊNCIA,
CEGUEIRA OU MÁ
VONTADE?

Sindicato protocola ofícios extrajudiciais
e cobra a manutenção da entrega matutina
Além de ser ilegal, acabar com a entrega matutina
afronta determinação judicial (prevista em ACT, Sentença normativa, Acórdão do TST) e prejudicará os
clientes e a saúde dos trabalhadores.
A direção dos Correios sabe que a entrega matutina
melhorou as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores, mas parece que o frescor do ar condicionado
das salas da direção militar bolsonarista dos Correios
não deixa que sintam e sofram com o calor infernal que
assola várias cidades do estado.
A entrega matutina é mais que uma necessidade, é
uma questão de humanidade, preserva a saúde do
trabalhador e melhora a satisfação da população. O
trabalhador merece e tem o direito de sair para as entregas no horário de temperatura mais amena do dia,
que é a parte da manhã.

Abra um helpdesk solicitando cópia integral
do processo e repudiando à decisão da empresa pela forma de sua citação automática neste
processo;
Encaminhe o processo na íntegra para o
SINDECTEB;

O Departamento
Jurídico irá analisar
todos os casos dar
toda assistência aos
trabalhadores.

ECT GARFA PARTE
DOS SALÁRIOS DOS
TRABALHADORES!
SINDECTEB ingressa com ação
para garantir pagamento de
verbas suprimidas

O Sindicato ingressará na Justiça, por conta
do não pagamento das verbas suprimidas durante a PANDEMIA dos trabalhadores associados que retornaram as atividades presenciais e
até o momento não receberam corretamente.
A ação visa cobrar a regularização do pagamento das verbas salariais: AADC, GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, GRATIFICAÇÃO DE
QUEBRA DE CAIXA, AAG, AAT, ADICIONAL
NOTURNO, VALE TRANSPORTE, VALES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, além da diferença
para quem trabalha aos sábados.
É inadmissível que os Correios mantenham
essa conduta vergonhosa de garfar parte dos
salários dos trabalhadores.

XÔ TABU. SAÚDE. É COISA SÉRIA!

alerta para a conscientização
NOVEMBRO AZUL: campanha
e prevenção do câncer de próstata
O diagnóstico precoce salva vidas! Conscientizar e derrubar
preconceitos masculinos é o maior desafio
no combate à doença!
O Outubro Rosa é
importante para conscientizar e mobilizar

as mulheres para a
prevenção do câncer
de mama, que tem alta
incidência entre elas. O
Novembro Azul reforça a
campanha de combate
ao câncer de próstata,
de alta incidência entre os homens. Além de

conscientizar e mobilizar
é preciso quebrar preconceitos e estereótipos
numa sociedade patriarcal e machista.
Incentivar os homens
à realizar o exame nem
sempre é fácil. Por isso
o SINDECTEB participa

da campanha, diz NÃO
ao preconceito e no mês
de novembro trará informações preciosas em seu
site para convencer todos
da importância do exame
com um urologista.

