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TRABALHADORES REJEITAM
PROPOSTA DO TST!
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Após uma intensa campa-
nha de diálogo com os traba-
lhadores, o resultado divulgado 
no início de agosto confirmou a 
eleição de Marcos Sant’aguida, 
do SINTECT-RJ, para diretoria 
de benefícios do Postalis. É a 
primeira vez na história do fun-
do que este cargo é preenchido 
por voto direto.

Já Nilton França, também 
diretor do sindicato, assume 
como suplente no Conselho De-
liberativo. Representando a ca-
tegoria ecetista na luta por uma 
administração transparente e 
cautelosa com os trabalhado-
res, Sant’aguida obteve mais de 
3 mil votos na disputa e comen-
tou sobre a eleição e as futuras 
ações no conselho.

ECETISTAS AVANÇAM E ELEGEM TRABALHADORES 
PARA ATUAR NO FUNDO DE PENSÃO 

Eleições Postalis 2017

Eleitos pela categoria para diretoria e conselho do Postalis, diretores 
agradecem a confiança

Cerca de 150 ecetistas de to-
das as regiões do Rio de Janeiro 
se reuniram com o objetivo de 
debater a atual conjuntura do 
país e da ECT e deliberar as pró-
ximas ações da categoria. O en-
contro, realizado no dia 29/07, 
reafirmou a decisão unânime 
dos trabalhadores: Não acei-
taremos nenhuma retirada de 
direitos. A Campanha Salarial 
2017/2018, foi tema central das 
análises da plenária. Presiden-
te estadual da CTB-RJ, Ronaldo 
Leite, avaliou o encontro. “Esse 
ano, a luta não é somente pela 
manutenção de direitos, é pela 
existência do nosso emprego, 
pela garantia de uma empresa 
pública, pelo respeito às leis 
trabalhistas e contra a tirania do 
projeto neoliberal de Michel Te-
mer e sua base aliada que ataca 
os trabalhadores”, afirmou.

Temas como, conjuntura in-
ternacional e nacional, conjun-
tura dos Correios, Postal Saúde, 
Postalis e Ações Jurídicas do 
sindicato em prol dos traba-
lhadores foram intensamente 
debatidos. Secretária-Geral do 
SINTECT-RJ, Rosemeri Leodoro, 
falou sobre os pontos discutidos. 
“Para que possamos enfrentar a 
empresa e o governo, é preciso 
que todos os trabalhadores te-
nham consciência de tudo que 
está ocorrendo. Precisamos nos 
unir mais do que nunca. Preci-
samos de cada um dos traba-
lhadores de mãos dadas”. 

 “Essa é uma vitória para a categoria. O Postalis precisa ser fiscalizado de 
perto para que o nosso fundo de pensão não seja novamente sucateado. Nossa 
luta será intensa na busca por soluções e transparência”, ressaltou.

Para França, o grande desafio é recuperar os prejuízos causados aos traba-
lhadores. “Primeiro agradeço a confiança de todos que votaram em nós. Muito 
trabalho nos espera na certeza de devolver à categoria o que é dela por direito”, 
afirmou.

A partir do dia 6 de setem-
bro, os ecetistas do Rio de Ja-
neiro começam a votar para 
eleger os representantes sindi-
cais das 376 unidades do esta-
do. O delegado sindical desem-
penha um papel fundamental 
na luta da categoria.

É ele que está diariamente 
em contato com os trabalhado-
res nos CDD’s, nas agências, 
CEE’s, e em todos os locais de 
trabalho. São essas pessoas 
que dão o suporte necessário 

Regimento das Eleições para 
Representante Sindical

Mandato 2017/2021

# As eleições para representante sindical ocorrerão 
entre os dias 06/09/2017 e 06/10/2017;

# Poderão ser candidatos todos os trabalhadores 
que estiverem filiados ao SINTECT/RJ;

# As inscrições dos candidatos se farão por meio de 
ficha de inscrição, que deverá ser entregue à Comis-
são Eleitoral até às 14 horas do dia anterior à data da 
eleição;

# As unidades que as eleições não puderem ser 
realizadas em consonância com o calendário eleitoral 
serão realizadas no período de repescagem compreen-
dido de 09/10/2017 à 20/10/2017;

# Fica convocada a Reunião do Conselho de Repre-
sentantes Sindicais para o dia 01/11/2017. Na ocasião, 
tomarão posse os Representantes Sindicais eleitos, 
bem como este conselho elegerá sua coordenação;

# Será considerado representante Sindical efetivo, 
o candidato que obtiver a maioria simples dos votos 
da área, de acordo com as vagas previstas, ou seja, 
se determinada área tiver direito a um Representante 
Sindical, será considerado efetivo o que tiver o maior 
número de votos. Se a área tiver direito a dois repre-
sentantes, serão considerados efetivos os candidatos 
que ficarem em primeiro e em segundo lugar em nú-
mero de votos e assim por diante;

# O número de vagas a Representante Sindical su-
plente será igual a dos efetivos e a ocupação das vagas 
se fará da mesma forma;

# Os representantes sindicais serão eleitos por uni-
dades de trabalho (ou seção) e/ou por agrupamento de 
unidades de trabalho definidas pela Comissão Eleitoral 
de 1 para cada 50 ou fração de 25 empregados dos 
Correios e demais empresas da base territorial;

# Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral.

Eleição de Delegados

É HORA DE ELEGER OS DELEGADOS 
SINDICAIS DO RIO DE JANEIRO

para que a direção do SINTEC-
T-RJ possa traçar o rumo e as 
bandeiras de luta. 

 O representante sindical 
é o organizador das ações na 
sua base, sempre em busca da 
garantia de direitos e melhores 
condições de trabalho.

No atual momento que vi-
vemos, com ataques frequen-
tes aos nossos direitos e ame-
aças aos nossos benefícios por 
parte da empresa e do governo 
golpista de Michel Temer, é im-
prescindível que esse time te-
nha reforço.

É com o fortalecimento da 
nossa base sindical que conse-
guiremos avançar no processo 
de politização, conscientização 
e mobilização rumo à vitória.

Contamos com todos vocês 
para eleger os melhores repre-
sentantes em cada unidade.

Fortalecer a representação dos trabalhadores para 
enfrentar a tirania dos patrões!

Observação: Em função da Campanha 
Salarial estas datas poderão ser alteradas.

Comissão Eleitoral – Fagner Lopes, 
Rosemeri Leodoro, André Messias, João de 
Deus, Pedro Alexandre e Cristiano Galvão.

PLENÁRIA ESTADUAL DA FINDECT E CTB: 
Trabalhadores unidos contra a perda de direitos

Diretora do SINTECT-RJ e membro do Conselho Fiscal do plano 
de saúde, Débora Henrique, falou sobre o trabalho de cobrança e 
fiscalização que está sendo feito na defesa da melhoria dos ser-
viços.

 “Estamos indo às reuniões, questionando e cobrando ações 
econômicas e administrativas imediatas. O modelo de serviço ofe-
recido pelo plano não cabe no mercado atual. O que nós estamos 
estudando são alternativas e soluções para melhorar esse cenário 
sem prejudicar o trabalhador que necessita da assistência e não 
tem condições de pagar mensalidade”, explicou.

A diretoria abordou diversos pontos que contribuem para o 
problema financeiro do plano. Entre eles, as más gestões à frente 
da empresa e a falta de novos associados - por não ter concurso 
público - que poderia gerar receita. Segunda a diretora, algumas 
medidas imediatas estão sendo cobradas, como, por exemplo, o 
retorno dos escritórios para as Drs. economizando em locação de 
imóvel e a reabertura dos ambulatórios próprios.

Postal Saúde em pauta na Plenária Estadual
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ECT ATACA NOSSOS DIREITOS! EXIGIMOS A RETOMADA 
IMEDIATA DAS NEGOCIAÇÕES COM A CATEGORIA

Campanha Salarial 2017/2018:

Cerca de 1,2 mil delegados e delegadas 
se reuniram em Salvador, nos dias 24,25 e 
26/08, para debater questões importantes 
no atual cenário político.

As reformas trabalhistas e previdenciá-
ria, ameaça de direitos, ofensiva do capi-
talismo e a agenda neoliberal do governo 

Durantes as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, 
a direção da empresa não demonstrou nenhum interesse em garantir os 
direitos da categoria. Pelo contrário, em meio ao período de negociações 
da Campanha Salarial, fomos surpreendidos pelo Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), que apresentou, em audiência, uma proposta que não con-
templa as reivindicações da categoria. 

Na audiência, que inicialmente era para tratar questões sobre a assis-
tência médica do Postal Saúde, o vice-presidente do TST, Ministro Emma-
noel Pereira apresentou a proposta de prorrogação do Acordo Coletivo 
2016/2017 para 31 de dezembro deste ano.

Segundo o ministro, com o adiamento, haveria maior tempo para dis-
cutir não apenas as cláusulas que garantem os benefícios e direitos dos 
ecetistas, mas também apresentar uma “proposta viável” para o plano de 
saúde da categoria. 

A proposta apresentada pelo TST não respeita a data-base da catego-
ria, adiando o Acordo Coletivo de 1º de agosto para o final do ano, ainda 
impede a categoria de deflagrar greve. O SINTECT-RJ e a FINDECT enten-
dem que, por se tratar de uma questão que envolve o futuro da categoria, 
e sabendo que a união é a única forma de barrar as ameaças de retiradas 
de direitos e benefícios, decidiu levar a discussão para as assembleias dos 
trabalhadores. 

Em reunião, a Federação da categoria analisou o documento junto ao 
jurídico e concluiu que aceitar as condições da proposta estão fora do 
campo de interesse dos trabalhadores. 

Nesse sentido encaminharemos às assembleias a orientação de REJEI-
ÇÃO NACIONAL À PROPOSTA E A DEFLAGRAÇÃO DO ESTADO DE GREVE. 
Para que a empresa retorne imediatamente com as mesas de negociação. 

DEMOCRACIA E LUTA EM DEFESA DO EMPREGO E DOS DIREITOS 
ECETISTAS PRESENTES NO 4° CONGRESSO NACIONAL DA CTB

4º Congresso Nacional da CTB

foram discutidos no encontro.
O 4° Congresso Nacional da Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil foi 
marcado por intensos diálogos e encami-
nhou a aprovação dos planos de lutas além 
de realizar a eleição da nova diretoria da 
Central. 

Presidente do SINTECT-RJ, Ronaldo Martins, 
falou durante o congresso sobre a necessidade 
da união e mobilização dos trabalhadores “Para 
superar a agenda Temer e retomar uma agenda 
de valorização do trabalhador, sem retirada de 
direitos, com distribuição de renda e políticas 
públicas, precisamos enfrentar esse governo 
juntos. Só assim conseguiremos barrar o proje-
to capitalista da privatização das estatais e lutar 
por um país soberano”, ressaltou.

Adilson Araújo, reeleito presidente da CTB, 
reforçou a necessidade de uma frente ampla e 
unida no movimento dos trabalhadores: “Não 
há saída isolada. O movimento sindical não é 
uma ilha. Compete às organizações sindicais a 
capacidade de fortalecer a unidade e laços de 
solidariedade”, salientou.

Ronaldo Leite passa a integrar a executiva 
nacional da CTB. Já Elias Diviza Brito (SINTEC-
T-SP) e Ronaldo Martins (SINTECT-RJ), com-
põem a diretoria nacional da Central.
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Com o objetivo de estimular o acesso à educação de qualidade, o 
SINTECT-RJ firmou uma parceria com as Faculdades Integradas Hélio 
Alonso.

Com duas unidades no Rio, localizadas em Botafogo e no Méier, a 
faculdade oferece descontos nos cursos de graduação, Pós-graduação e 
extensão.

A oferta vale para os cursos de Direito, Comunicação Social (Publi-
cidade, Jornalismo e Relações Públicas, Turismo, Cinema, Administra-
ção de empresas, Radialismo, Gestão Desportiva, Comércio Exterior, 
Gestão de RH e Marketing).

Outro benefício da parceria é o 
desconto para o Colégio Hélio Alonso, 
no Méier.

Com ótima estrutura e proposta 
pedagógica, a escola atende desde a 
educação infantil, ensino fundamen-
tal até ensino médio.

Contato: 2102-3222

Para quem precisa relaxar e levar a família para conhecer novos lugares, nada 
como uma viagem e um belo desconto. Esse é o objetivo da parceria do sindicato 
com a empresa de turismo Coobrastur, que conta com várias opções de hospeda-
gem pelo Brasil, proporcionando momentos inesquecíveis para você e sua família. 
Não deixe de conferir as ofertas e participe do sorteio para concorrer a duas diárias 
em um hotel da rede Coobrastur. Entre no site do sindicato e veja essa novidade! 

Sabemos que nosso plano de saúde (como todos os outros), infeliz-
mente não cobre todas as necessidades que temos em um atendimento 
odontológico. Por isso, buscamos uma parceria que disponibiliza serviços 
com qualidade, confiança e preço justo. O convênio com o Espaço Sorrir, 
oferece aos ecetistas desconto nos serviços de restauração, extração, or-
todontia, endodontia, implantes dentários, prótese, periodontia, odonto-
pediatria e clareamento. Não fique de fora! Cuidar de você é um ato de 
saúde e amor! Aproveite!

Espaço Sorrir: Cuidar dos dentes é uma questão de saúde

Pensando na qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores, o SIN-
TECT-RJ está sempre em busca de parcerias com empresas que possibili-
tem descontos em serviços essenciais para todos.

Nesse intuito, os ecetistas podem a partir de agora, contratar com 
valores abaixo da tabela de mercado, diversos serviços. Entre eles, os 

MAISBENEFÍCIOS
PROGRAMA

Eq
Portáteis

Consulte também outros produtos
e condições da Porto Seguro, Itaú Seguros e Azul Seguros.

Aproveite essa oportunidade!
Fale com o Corretor:

(21) 98124-7274
robertomendes@mendesnetoseguros.com.br 

PORTO SEGURO:
TRANQUILIDADE PARA VOCÊ 
E SUA FAMÍLIA! 

Parceiros:

prestados pela Porto Seguro, empresa renomada nacionalmente que ofe-
rece uma gama de opções como, por exemplo, seguro para automóveis e 
imóveis.

Entre no site e não deixe de aproveitar os descontos exclusivos para 
vocês, trabalhadores dos Correios.

(81) 3202 1415 
vendascoobrastur@nacionalturismo.com

EDUCAÇÃO: 10% DE DESCONTO NO 
COLÉGIO E NA FACULDADE HÉLIO 
ALONSO PARA A CATEGORIA 

Coobrastur: Nunca foi tão fácil viajar! 

Ligue: (21) 3246-3695


