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SINDECTEB REFORÇA
A LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Nesta edição
Mês da Mulher - 
Protagonismo e luta por igualdade, 
direitos e justiça social  – Pág 2 

Muita comemoração na entrega 
dos alvarás das ações judiciais  – Pág 3 

Participe da consulta sobre 
a concessão ou privatização dos 
Correios e ajude a barrar o projeto de 
privatização dos Correios  – Pág 4 

A mobilização da ca-
tegoria nas redes 
sociais e a pressão 

imposta pelo Sindicato 
tem surtido efeito e o PL 
591/21, que trata da pri-
vatização dos Correios 
segue fora da pauta de 
deliberação na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
do Senado (CAE)

Com a luta da categoria, 
a tentativa do governo 
Bolsonaro de aprovar 
o PL 591 e privatizar os 
Correios travou no Sena-
do, mas os governistas 
mantêm o PL entre suas 
prioridades. Por isso a 
luta tem que continuar 
e tem tudo para ser vi-
toriosa nesse ano eleito-
ral, com o atual governo 
perdendo apoio devido à 
crise econômica e social 
que não para de crescer. 

O trabalho da diretoria 
do SINDECTEB e da FIN-
DECT no Senado Federal 

foi vitorioso em 2021 e o 
governo não conseguiu 
aprovar o PL 591 no Se-
nado. Ele continua parado 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos e precisa que 
a luta da categoria cresça 
para que continue con-
gelado e caminhe para o 
arquivamento. 

A FINDECT também pro-
tocolou carta de agrade-

cimento aos Senadores 
pelo apoio à luta da cate-
goria e juntos buscar que 
cada vez mais partidos 
e parlamentares que se 
descolam do governo e 
se negam a aprovar seus 
projetos destrutivos para 
o país e sua população. 

Vamos seguir exigindo a 
manutenção dos Correios 
como empresa do povo, 
voltada a servir e atender 
as necessidades da po-
pulação e do país. Vamos 
continuar firme nossa mo-
bilização, seja no Senado 
ou nas redes sociais para 
barrar de vez esse projeto 
que destrói os Correios e o 
país num todo. E vamos à 
luta para ter um novo go-
verno comprometido com 
tudo isso!  2022 tem que 
ser o ano da virada! 

CORREIOS, O QUE É 
ESSENCIAL PARA O 
POVO NÃO SE VENDE!

Com a luta 
da categoria, 

a tentativa 
do governo 

Bolsonaro de 
aprovar o PL 

591 e privatizar 
os Correios 
travou no 

Senado, mas 
os governistas 

continuam 
ativos e a luta 

precisa crescer!

Governo Bolsonaro segue sem ambiente político
para pautar a privatização dos Correios na CAE
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Mulheres na luta 
por protagonismo, 
direitos e justiça!

SINDECTEB 
exige suspensão 

imediata da 
implantação do 

ponto eletrônico
Direção da ECT não respondeu  
questionamentos do Sindicato 

O S I N D E C T E B 
p a r a b e n i z a 

todas as compa-
nheiras pelo 8 de 
Março, Dia Interna-
cional da Mulher, 
e destaca a impor-
tância de ampliar 
os debates junto 
à categoria e à so-
ciedade quanto à 
emancipação so-
cial das mulheres, 
ao feminicídio e 
outros problemas 
enfrentados por elas, à impor-
tância das políticas públicas de 
incentivo e apoio, bem como de 
uma legislação clara em combate 
às desigualdades, à misoginia e à 
violência!

O mês de março é fundamental 
para reforçar o combate social à 
discriminação e à violência que 
as mulheres sofrem num mun-
do majoritariamente patriarcal e 
machista e pelo empoderamento 
feminino!

O dia da Mulher sempre é marca-
do pelo combate às discrimina-
ções e diferenças. De dizer não à 
violência doméstica e social e ao 
feminicídio que se mantêm como 
pragas sociais. 

De exigir que sejam abertos cada 
dia mais horizontes e perspec-
tivas na vida, nos estudos, no 
trabalho, dando liberdade para 
as mulheres escolherem seus ca-
minhos com segurança e base de 
apoio, sem serem vitimadas pela 
discriminação e pelo assédio mo-
ral e sexual.

Fazer do 8 de março um dia de 
luta é contribuir para a emanci-
pação da mulher. Isso assusta o 
universo masculino acostumado 
a posições de poder. 

Mas angaria muitos parceiros 

que sabem respeitar a igual-
dade de direitos, que estão 
juntos na luta por espaço, su-
porte e base para isso. Ao lado 
das mulheres, esses homens 
são muito importantes para o 
avanço da luta pela igualdade 
de gênero.

Representação feminina

Apesar de representar cerca 
de 53% de todo o eleitorado 
brasileiro, elas continuam mi-
noria nos cargos eletivos. 

Mas é justamente nos espaços 
de poder político que elas so-
frem maior resistência. Os ho-
mens ainda ocupam a maioria 
absoluta dos cargos. Susten-
tam o domínio do poder de 
decisão na formulação de leis 
que promovem e validam 
conquistas e direitos.

E isso precisa mudar para que 
venham mais avanços na luta 
das mulheres por igualdade 
de direitos.

Essa luta é de homens e mu-
lheres que almejam um futuro 
com mais justiça e igualdade 
social. Essa é uma das prio-
ridades do SINDECTEB e da 
FINDECT.

RITA DE CÁSSIA TAVARES DE OLIVEIRA SOUZA 

Com muitas e variadas 
prioridades emergen-

ciais na grande maioria dos 
setores de trabalho, a dire-
ção militar da ECT prioriza 
equivocadamente a implan-
tação do ponto eletrônico.

O Sindicato além de cobrar a 
suspensão imediata da nova 
modalidade nas unidades, 
também deixou claro que 
não existe banco de horas nos 
Correios, onde inclusive foi re-
chaçado pelos trabalhadores 
de forma unânime nas assem-
bleias da última campanha sa-
larial em todo país.

No ofício encaminhado, o SIN-
DECTEB alertou que ainda nos 
encontramos em pandemia, e 
que o vírus da Covid-19 sobre-
vive por horas em superfícies, 
sendo uma porta de entrada da 
doença nas empresas. O novo 
sistema também favorece ao 
aumento do assédio moral e 
pode gerar prejuízos financei-

ros e passivo trabalhista futuro.

Além de reforçar o alerta que não 
existe banco de horas nos Cor-
reios, o SINDECTEB destaca que 
a legislação trabalhista vigente 
proíbe a exigência de autoriza-
ção para marcação de hora extra, 
ou seja, a decisão da ECT de não 
pagar pelas horas extras traba-
lhadas, conforme devido apon-
tamento em Registro de Ponto, é 
uma clara demonstração do nível 
de violação trabalhista.

As PORTARIAS Nº 373 de 
25/02/2011 e Nº 1.510, de 
21/08/2009, são bem claras 
quanto a esta proibição.

Outro ponto polêmico é de que 
como será realizado o registro de 
ponto dos trabalhadores que se 
ausenta do local de trabalho para 
serviço ou treinamento em outra 
unidade?

Exigimos a suspensão imediata 
da implantação do ponto ele-
trônico!

Carteiro feminino do CDD 
Bauru e Diretora do SINDECTEB
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Entrega alvarás da ação do PCCS
é dinheiro no bolso do dono, o trabalhador
O SINDECTEB continua trabalhando 
fortemente e garantindo a entrega 
dos alvarás aos trabalhadores da 
ação do PCCS e demais da ações.
A demonstração de confiança no trabalho do Sindicato e do 
seu competente departamento jurídico estão sendo funda-
mentais para que o SINDECTEB se torne exemplo de uma en-
tidade forte, atuante e representativa.
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Participe da consulta 
pública sobre a concessão 
dos serviços postais!
Diga não à 
privatização
dos Correios

FILIE-SE AO
SINDECTEB 

CONQUISTE SEUS 
DIREITOS, CONSTRUA 

UM SINDICATO FORTE!
Nenhum direito cai do céu! 
Combate ao assédio moral, 

luta por melhores condições de 
trabalho, remuneração e de-

fesa dos direitos da categoria. 
Estas são apenas algumas das 

inúmeras lutas que são pos-
síveis graças à organização e 

mobilização dos trabalhadores. 

Por isso, mais do que nunca, é 
necessário participar da vida 
do Sindicato, fortalecendo a 
principal ferramenta de luta 

auto-organizada dos Trabalha-
dores dos Correios. Essa parti-
cipação começa pela filiação. 

É hora de ir pra luta! 
Com o projeto de pri-
vatização dos Correios 
estacionado na CAE 
do Senado Federal, 
governo Bolsonaro e 
Ministério das Comu-
nicações entram em 
desespero e lançam 
consulta pública sobre 
a concessão do Serviço 
Postal Universal dos 
Correios.

Participe da consul-
ta sobre a concessão 
ou privatização dos 
Correios e ajude a 
barrar o projeto de pri-
vatização dos Correios 
(PL 591)!

O Ministério das Comu-
nicações, em mais 

tentativa de destruir os 
Correios, anunciou a aber-
tura da consulta pública 
eletrônica no último dia 
25 de fevereiro sobre a mi-
nuta do Contrato da Con-
cessão do Serviço Postal 
Universal.

Nós, trabalhadores dos 
Correios, devemos intervir 
nessa consulta, comentar 
contra a venda dos Correios 
e exigir que o Governo Fe-
deral priorize a qualidade 
dos serviços postais públi-
cos e as garantias daqueles 
(trabalhadores) que aten-
dem à população dos 5570 
municípios brasileiros.

Participe, opine e cobre: 
“Sou contra a concessão 
e digo NÃO a privatiza-
ção dos Correios!”

A consulta 
vai do dia 
25/02 até 
10/04/2022
Para participar, você 
precisa acessar o site: 

w w w . g o v . b r / p a r -
t i c i p a m a i s b r a s i l /
contrato-da-conces-
sao-do-servico-postal-
-universal-versao-sem-
-formatacao

No site do Sindec-
teb você pode con-
sultar um tutorial 
para auxiliar os 
trabalhadores na 
consulta pública.


