
Órgão Informativo do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares - Janeiro de 2017
Av. Presidente Vargas, 502/14º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20071-000 - Tel/Fax: (21) 2213-2798 / 2213-2790

Filiado à:

Reeleito, Ronaldão fala sobre 
a vitória e analisa eleição

VITÓRIA DA CATEGORIA!

CHAPA 1 – RESPONSABILIDADE, LUTA E CONQUISTAS, VENCE E ATUAL 
DIRETORIA DO SINTECT-RJ É REELEITA
Nova diretoria tomará posse em abril e ficará a frente do sindicato pelos próximos quatro anos

Com 2.129 votos, a Chapa 1 – 
Responsabilidade, luta e conquis-
tas –, foi eleita, representando o 
percentual de 51% dos votos. Em 
segundo lugar, com 38% (total 
de 1.589 votos), ficou a Chapa 2. 
Em terceiro, com 9% dos votos 
(equivalente a 407 votos)a Cha-
pa 3. O resultado elegeu a CHAPA 
para a nova gestão da diretoria 
do SINTECT-RJ, que tomará pos-
se no dia 21 de abril deste ano.

A eleição, que durou três dias 
e movimentou mais de 100 urnas 
por todas as unidades do estado 
do Rio de Janeiro, contou com 
a participação maciça dos tra-
balhadores, mais de quatro mil 
ecetistas foram às urnas decidir 
o futuro do sindicato. Membro da 
comissão eleitoral, Paulinho da 

Membro da comissão eleitoral, Paulinho da 
Rocinha, faz análise positiva do processo

Rocinha, comentou sobre o pro-
cesso "A eleição ocorreu de for-
ma tranquila e respeitando as re-
gras previstas no estatuto.Todas 
as chapas participantes acataram 
o resultado das urnas. Os traba-
lhadores dos Correios mais uma 
vez deram uma bela lição de de-
mocracia.", afirmou.

Reeleito secretário-geral do 

SINTECT-RJ, Ronaldo Martins 
também falou sobre o processo 
eleitoral "A eleição é um ponto 
importante da democracia, o tra-
balhador ecetista entende isso e 
participou de forma louvável. O 
debate de propostas foi intenso 
e todos os movimentos tiveram a 
oportunidade de mostrar as suas 
ideias, felizmente fomos reeleitos 

com ampla maioria, e daremos 
prosseguimento ao trabalho fren-
te às reivindicações da categoria" 
afirmou.

Martins também agradeceu 
o amplo apoio e a confiança da 
categoria ecetista no trabalho do 
sindicato:

"Sabemos das nossas respon-
sabilidades, do histórico de lutas 
da categoria. Pode ter certeza 
que esse resultado, é fruto de 
muito esforço, da nossa garra e 
união, de levantar cedo e ir para 
as unidades conversar com os 
trabalhadores, cobrar da empre-
sa, acionar a justiça, tudo para 
garantir melhores condições de 
trabalho. Esses votos demons-
tram a confiança dos ecetistas na 
nossa atuação", ressaltou. 
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EXPEDIENTE:

CDD ARARUAMA E AC SÃO VICENTE 
PARALISAM ATIVIDADES EM 
PROTESTO CONTRA A SUSPENSÃO DE 
ATENDIMENTO MÉDICO NA REGIÃO

Paralisação na Região dos Lagos:

Após pressão dos trabalhadores e do SINTECT-RJ,
o atendimento foi normalizado

Ecetistas das unidades da Região dos Lagos paralisaram as 
atividades nos dias 26,27 e 28 de dezembro. O protesto foi con-
tra a suspensão do atendimento médico do principal hospital da 
região, o HC Lagos para os usuários do Postal Saúde.

O motivo do hospital não atender era a falta de pagamento por 
parte do plano de saúde que atende a categoria. O diretor do SINTEC-
T-RJ, Marcos Sant’aguida esteve no local e acompanhou a situação: 
“Entramos em contato com a empresa e a operadora do Postal 
Saúde. 

Também acionamos o nosso departamento jurídico, a situação 
descumpre a cláusula 28 do Acordo Coletivo de Trabalho, toma-
mos todas as medidas cabíveis, referente ao assunto” declarou 
o diretor.

Sant’aguida também esclareceu que já existe uma sentença 
condenando a ECT a pagar indenização por danos morais aos 
trabalhadores da região:

“Além de descumprir o ACT, a suspensão do serviço médico 
é um desrespeito com o trabalhador ecetista e a sua família. Já 
existe uma sentença da Justiça do Trabalho condenando os Cor-
reios a pagar indenização por danos morais aos trabalhadores 
da região, por conta dessa situação constrangedora.  Não vamos 
admitir que esses problemas persistam, continuaremos pressio-
nado e fiscalizando para que os direitos do trabalhador ecetista 
sejam cumpridos” afirmou Sant’aguida.

Diretora do SINTECT-RJ, Karoline Bandeira, que também 
acompanhou a mobilização comentou sobre o desfecho “Saímos 
vitoriosos da paralisação, o Postal Saúde regularizou o atendi-
mento, mas, continuaremos alerta e vigiando. Não podemos ad-
mitir que o trabalhador fique sem assistência médica adequada”, 
afirmou.

Diferencial de Mercado:

ECETISTAS LOTAM AUDITÓRIO 
DO SINTECT-RJ PARA OBTER 
INFORMAÇÕES E ESCLARECER 
DÚVIDAS SOBRE O PROCESSO

Ecetistas que saíram dos 
Correios por aposentadoria 
ou demissão entre os anos de 
2003 até 2016 lotaram o au-
ditório do SINTECT-RJ, no dia 
19 de dezembro. O objetivo foi 
obter informações e esclarecer 
dúvidas referentes ao processo 
do pagamento retroativo do di-
ferencial de mercado. 

Durante a reunião o diretor 
do departamento jurídico do 
SINTECT-RJ, Marcos Sant’agui-
da, orientou os trabalhadores 
sobre a documentação neces-
sária para o processo e distri-
buiu um kit de procuração e 
declarações que deverão ser 
anexadas aos documentos dos 
ecetistas.

Por se tratar de um alto nú-
mero de trabalhadores benefi-

ciados, a ação coletiva teve que 
ser desmembrada e distribuída 
entre uma das 82 varas do tra-
balho, de forma eletrônica e 
em grupos de 10 empregados, 
sendo assim os documentos 
solicitados são para realizar os 
cálculos da execução no intuito 
de possibilitar a redistribuição 
das ações judiciais.

Após reunir toda a docu-
mentação, o trabalhador deve 
colocar os documentos dentro 
de um envelope lacrado com 
nome completo e nome da uni-
dade, que deverá ser entregue 
ao diretor do SINTECT-RJ res-
ponsável pela área.

O departamento jurídico do 
sindicato informa que não será 
aceita documentação incom-
pleta.


