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Assembleia aprova Pauta de Reivindicações 
da Campanha Salarial 2013 e participação no Dia 
Nacional de Luta convocado pelas  Centrais Sindicais

Todos à ASSEMBLEIA
10/07, 19h00, CMTC Clube, Av. Cruzeiro do Sul, 808, Metrô Armênia
Para organizar a participação no Dia Nacional de Lutas, 11 de julho  -  VENHA UNIFORMIZADO E COM CRACHÁ

Foto: José Bergamini

Reuniões 
nas 
regiões
O Sindicato está 
realizando reuniões 
em todas as regiões 
para debater com 
os trabalhadores as 
reivindicações e as 
ações da Campanha 
Salarial 2013. 
Participe

Leia sobre a Campanha e o Dia Nacional de Luta nas páginas 2, 3 e 4

Ecetistas aprovam a pauta de reivindicações e a participação na mobilização de 11 de junho, em assembleia realizada no dia 27 de junho
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Expediente: Jornal do Sintect-SP. Presidente: Elias Cesário Brito Jr. (Diviza); Diretor de Imprensa: Douglas Melo; Jornalista responsável: José Bergamini - MTB 23668;  Tiragem: 15 mil exemplares.

Em assembleia no dia 27 de junho, o 

Sindicato apresentou para a categoria 

a proposta de pauta de reivindicações 

debatida entre a FINDECT/Sindicatos 

Unificados, com base nas propostas 

colhidas junto à base da categoria. 

Em São Paulo, o Sindicato publicou 

um formulário em seu jornal, para os 

trabalhadores anotarem propostas, re-

cortarem e entregarem a um Diretor. O 

retorno foi grande e deu muito material 

para o Sindicato formular itens para a 

pauta de reivindicações.

A proposta da FINDECT vai no senti-

do de apresentar à empresa uma pauta 

coerente. Para isso ela parte das cláu-

sulas atuais, que estão garantidas em 

Acordo Coletivo e devem ser mantidas.

Na pauta há pedidos de alterações, 

acréscimos e melhorias. Há também 

itens novos, considerados de grande 

importância, como aqueles relaciona-

dos à saúde do trabalhador, elaboradas 

a partir do trabalho do Departamento 

de Saúde do Sindicato dos Traba-

lhadores dos Correios de São Paulo, 

considerando o levantamento das 

principais causas das doenças profis-

sionais que atingem os trabalhadores 

da categoria, inclusive os assaltos e 

suas consequências.

A obrigatoriedade de escoltas e a 

suspensão da entrega em áreas de 

risco também estão previstas na pau-

ta, além da manutenção de todos os 

benefícios no caso de readaptação do 

trabalhador por problema de saúde. Há 

ainda outras questões, como a possi-

bilidade do trabalhador optar entre o 

Vale Transporte e o Vale Combustível.

Pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial 2013 já foi entregue à empresa

Objetivo é estabelecer negociações com a Direção Nacional dos Correios, em Brasília, e com as DRs

Negociações amplas
A Pauta de Reivindicações foi aprovada na assembleia e entregue à Direção da empresa em Brasília no dia 02 de julho. Neste 

mesmo dia, ela também foi entregue à DR SPM, bem como às DRs dos demais estados em que os Sindicatos são filiados à 
FINDECT. O objetivo é, além da negociação em Brasília, estabelecer a negociação de questões específicas dos estados nas DRs.

Diretor Regional Wilson Abadio recebe a pauta de reivindicações da categoria das mãos dos diretores do SINTECT/SP
O Deputado Estadual Alcides Amazonas acompanhou os diretores do Sindicato  -  Após a entrega, os diretores do 
SINTECT/SP se reuniram com o Diretor Regional para discutir diversos problemas da categoria. Trabalhadores da base 
também estiveram presentes na reunião. Em relação a alguns problemas levantados, o Diretor Regional se comprometeu a 
buscar uma solução, em outros casos, ficou definido que seriam analisadas as situações, buscando novas alternativas. Acom-
panhe nosso site e mantenha-se informado sobre as negociações.

Dirigentes da FINDECT/Sindicatos Unificados entregam a Pauta de Reivindicações ao Presidente da ECT, Wagner Pinheiro
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Propostas com repercussões 
econômicas e financeiras

POSTAL SAÚDE: Cancelamento da proposta 

do Postal Saúde e Manutenção do existente, com 

melhorias, dentre as quais a implementação de 

cartão magnético;

Reajuste do piso salarial em cerca de 10% 

(dez por cento), com impacto para o resto da tabela 

salarial, a ser realizado de forma programática;

Reposição da inflação do período de 

acordo com índice ICV- DIEESE – (Projeção para 

agosto/2013: 7,13%);

Aumento real de 6% (seis por cento) sobre o 

valor final após a aplicação da reposição da inflação 

em razão o aumento de produtividade – relação 

faturamento bruto: número de trabalhadores (as);

Reajuste no valor do diferencial de 
mercado, conforme cálculo a ser realizado pelo 

DIEESE, para corrigir as perdas provocadas pela 

inflação e incorporação ao salário;

Vale Refeição no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) e Vale Cesta no valor de R$ 342,05 (trezentos 

e quarenta e dois reais e cinco centavos);,assim como 

a manutenção do Tiquete Peru;

Portaria/função no valor de R$ 400,00 (quatro-

centos reais) e seguro de vida para motorista, 

motociclista, operador de empilhadeira/transpale-

teira e operador de RX;

Aumento no valor do quebra de caixa para R$ 

537,89 (quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e 

nove centavos). Pagamento do AAG (Adicional 
de Atividade de Guichê) aos atendentes que não 

trabalham com numerários. Seguro de vida em 

razão do risco (assaltos);

Aumento do valor do auxílio para filhos 
dependentes, portadores de necessidades 

especiais para no mínimo R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais);

Aumento do valor do reembolso – creche-
-babá para R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

homens, mulheres e homoafetivos;

Aumento do valor vale transporte para R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais), podendo 

ser convertido em vale combustível, além da 

supressão do critério referente a distância entre a 

residência e o local de trabalho;

Aumento do valor da ajuda de custo na trans-
ferência para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);

Revisão da Cláusula 5 (adicional noturno) e 

da Cláusula 31 (horas extras): alteração para 

que o cálculo seja feito sobre o cômputo total da 

remuneração;

Revisão da Cláusula 9 (Anuênio): alteração do §2 

para que o limite perdure enquanto o empregado 

permanecer na empresa;

Redução dos percentuais de participa-

ção financeira dos(as) trabalhadores(as) no 

custeio dos planos de assistência 
médica hospitalar, de saúde e odontológico, 

bem como no Vale Transporte e exclusão de 

compartilhamento nos casos de trabalhadores 

acometidos por doenças graves.

É importante destacar que, além destes eixos econômicos da 
pauta de reivindicações, também foram incluídos na mesma itens 
relacionados aos direitos da mulher ecetista, à anistia, ao combate 

à discrinação racial, assim como de combate ao assédio moral 
e sexual. Diversas destas propostas foram apresentadas pelos 

companheiros da base da categoria.
A íntegra da pauta está publicada no site www.sintect-sp.org.br

Diretoria do SINTECT/SP 
realiza ato no CTP Jaguaré 
no dia da entrega da pauta 
de reivindicações para o 
esclarecimento dos traba-
lhadores sobre a Campa-
nha Salarial 2013-2014



SINTECT-SP 
EM DEFESA DA 
DEMOCRACIA E 

DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES 
DOS CORREIOS!!
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Mobilização em 
todo o país

As 8 centrais sindicais do país se 

reuniram no dia 25 de junho, em São 

Paulo, para anunciar uma decisão 

histórica: CTB, CUT, UGT, CSB, NCST, 

CGTB, CSP-Conlutas e FS estão cha-

mando, de maneira conjunta, um Dia 

Nacional de Lutas, Manifestações e 

Mobilização por todo o Brasil no dia 

11 de julho, com o propósito de pres-

sionar o governo e o empresariado 

a aprovar a pauta de reivindicações 

da classe trabalhadora.

É muito importante essa demons-

tração de unidade do movimento 

sindical neste momento em que o 

país tem visto milhões de pessoas 

saírem às ruas para protestar por 

mudanças. As Centrais tem o papel 

organizar e colocar os trabalhadores 

nesta luta por mais direitos.

Centrais chamam Dia Nacional de luta para11 de julho
Ecetistas estão 
nesta luta!

Esta luta é 
de todos os 
trabalhadores e 
trabalhadoras

É muito importante a mobili-

zação e a participação de todos 

os trabalhadores e trabalhadoras  

nos atos e manifestações que 

ocorrerão no dia 11 de julho.

E com isso, contribuir para que 

a atual onda de manifestações no 

país tome um rumo progressista, 

no sentido de trazer melhorias 

concretas para a classe trabalha-

dora, estudantes e para a popu-

lação pobre em geral, além de 

impedir que qualquer movimento 

antidemocrático ganhe força pe-

rante a sociedade brasileira.

Momento é ideal para a categoria 
mostrar força para a Campanha
Os ecetistas têm motivos de sobra para participar 
desta luta. Primeiro, como cidadãos, por transporte 
decente, educação e saúde públicas de qualidade, 
moradia digna e contra a corrupção. E, além 
disso, como uma categoria que está iniciando sua 

Campanha Salarial e tem uma grande opor-
tunidade de já mostrar força na luta por 

salário, condições de trabalho, con-
vênio médico, contra os assaltos, 

etc. Além disso, uma mobili-
zação nacional vitoriosa 

vai abrir portas para a 
luta da categoria.

11 de julho
quinta-feira


