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SINTECT/RJ mobiliza categoria em 
defesa dos direitos e conquistas!
SINTECT/RJ
ampliou a 
campanha contra a 
privatização através 
de outdoors, 
carta aberta e 
nas ações em 
Audiências públicas 
nas Câmaras 
Federal, Estadual 
e Municipal 
fundamental para 
combater o projeto 
de destruição do 
governo Bolsonaro 
e impedir a 
privatização dos 
Correios

Veja mais na pág. 4

Impedir a privatização da 
ECT é nossa prioridade!
A luta dos trabalhadores e trabalhadoras dos 
Correios precisa continuar cada vez mais forte 

Greve, unidade e 
responsabilidade 

foram decisivos na 
Campanha Salarial
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2019 foi de conquistas 
na área jurídico com 

entrega de alvarás 
aos trabalhadores
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SINTECT/RJ celebra 
mais um ano de muitas 
lutas com a categoria 
em Confraternização 

de final de ano 
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Visite o site do SINTECT-RJ - www.sintect-rj.org.br - Procure o SINTECT-RJ nas redes sociais

 Mensagem do Presidente

Foi através de muita luta e 
mobilização que resistimos 
nos últimos anos aos ataques 
da direção da empresa e do 
governo federal. Nessa cam-
panha salarial, o governo e 
direção da ECT abandonaram 
as negociações deixando ní-
tido a proposta de desmonte 
nas conquistas do nosso 
acordo coletivo de trabalho.

Porém, o sindicato esteve 
sempre em busca de me-
lhorias nos benefícios e na 
ampliação de nossas con-
quistas, mesmo enfrentando 
uma conjuntura política e 
econômica adversa em nosso 
país e nos Correios.

Esse ano de 2019 resistimos 
aos ataques devido a muita 
mobilização, atos, greves e 
muita unidade e disposição 
de luta da categoria ecetista. 
E assim conseguimos barrar 
a tentativa de retirada de 45 
direitos/cláusulas tão deseja-
da pelo Governo Bolsonaro 
e equipe de Paulo Guedes. 

Mais que nunca, em 2020 
será necessário estarmos ain-
da mais mobilizados, atentos 
e organizados para evitar que 
nossos direitos históricos 
sejam desrespeitados. 

A diretoria do SINTECT/RJ 
traçou um planejamento 
visando 2020, com o intuito 
de ampliar as mobilizações, 
atos e com a realização de 

audiências públicas em todo 
estado, cobrando dos par-
lamentares o compromisso 
com a empresa pública de 
Correios. 

É preciso também avançar 
no diálogo com a população, 
ampliando visibilidade da 
campanha contra a privati-
zação através de outdoors 
espalhados em pontos estra-
tégicos do RJ, na campanha 
nas redes sociais e na coleta 
de assinaturas do abaixo-as-
sinado.

Ao mesmo tempo, o SIN-
TECT/RJ se engaja na luta 
em caráter nacional. A classe 
trabalhadora é o principal 
alvo da equipe econômica 
do Governo Bolsonaro, pois 
querem o desmonte dos Cor-
reios públicos e a retirada de 
direitos conquistados durante 
anos de luta. 

E para resistir aos ataques, a 
luta pelos direitos e empregos 
se ganha é nas ruas!

Ronaldo Martins
Presidente do SINTECT/RJ.

Assembleia da Campanha Salarial 2019

Audiência Pública na Alerj contra a privatização

Diálogo e entrega de carta-aberta 

Está chegando ao fim mais um 
ano de muitas lutas, alegrias, 
realizações e vitórias, e que em 
2020 não nos falte esperança em 
dias melhores. Boas festas aos 
trabalhadores e seus familiares!

São os votos da diretoria do 
Sintect/RJ aos ecetistas!

21-96751 8684 /       @Sintect.RiodeJaneiro /                TV SINTECT-RJ /       sintectrj
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Greve, unidade e responsabilidade 
foram decisivos na Campanha Salarial
O governo e direção da ECT não resistiram à mobilização e à greve nacional da categoria. Tiveram que recuar da 
intransigência e da truculência assumidas desde o início das negociações. Apelaram ao TST para impedir a greve

Se não fosse a grande gre-

ve da categoria, a direção 

da ECT manteria a intran-

sigência e se aproveitaria 

da reforma trabalhista 

para aplicar só o que está 

na CLT. Ou seja, daríamos 

adeus a vários direitos 

com o adicional de férias, 

o anuênio, o ticket peru e 

outros.

Com a greve, a direção da 

ECT entrou com dissídio e 

o tribunal julgou.  A postura 

da Federação, de insistir 

nas negociações e seguir  

trâmites legais, e o da ECT, 

de abandonar a negocia-

ção mediada pelo TST não 

acatar suas decisões, pesou 

e o julgamento foi favorável 

aos trabalhadores.

Mas os carrascos da ECT 

não aceitaram o resultado. 

Apelar ao STF para derrubar 

parte da decisão do TST foi 

mais uma prova de falta de 

respeito à categoria. Mais 

uma demonstração da 

frieza neoliberal que só vê 

números e despreza até a 

vida do trabalhador. Pedir 

ao Tribunal para acabar 

com o convênio de pais e 

mães doentes, internados 

ou em tratamento é uma 

crueldade típica de capa-

chos do capital.

A luta continua. Na 

Campanha Salarial do 

ano que vem tem mais, 

com certeza. A FINDECT 

e os Sindicatos já entra-

ram com recurso no pró-

prio STF. A possibilidade 

de vitória é forte!

FINDECT se reúne com Ministro do STF para 
discutir decisão sobre o Acordo Coletivo
O Objetivo das Federações e Associações foi argumentar com o Ministro sobre sua recente decisão 
de revogar parte do Acordo Coletivo da categoria, atendendo pedido da direção da empresa 

A FINDECT participou 
da reunião com o 
Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Dias 
Toffoli, na quinta, 04/12. 
Também participaram 
representantes  da 
FENTECT, da ADCAP e 
da ANATECT.

Antes de tudo, foi lem-
brado que o Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST)  arbitrou e julgou o 
acordo após um processo 
de negociação marcado 
pela negação da direção 
da empresa em negociar e 
aceitar as decisões daquele 
Tribunal. E reafirmada a 
postura das organizações 
sindicais, de respeito aos ri-
tos do processo, seriedade e 
responsabilidade negocial.

A liminar concedida pelo 
Ministro do STF mudou 3 
cláusulas do Acordo, entre 
elas a forma de custeio do 
convênio médico, aumen-
tando de 30% para 50% o 

compartilhamento das des-
pesas médicas e excluindo o 
atendimento a pais e mães, 
inclusive os que estão inter-
nados ou em tratamento, 
além de mudar a vigência 
do ACT, que estava definida 
para 2 anos.

O companheiro Diviza afir-
mou que nos 30 minutos de 
conversa o Ministro Toffoli 
mostrou interesse e expres-
sou até preocupação com 
os dados e dificuldades rela-
tados pelos representantes 
dos trabalhadores. Afirmou 
também que a ECT financiava 

Ainda segundo Diviza, o 
Ministro ouviu com aten-
ção e indagou os advoga-
dos se os fatos relatados 
constavam dos recursos, o 
que foi confirmado. Expres-
sou ainda o compromisso 
de verificar mais cuidado-
samente a questão.

A FINDECT espera que 
prevaleça o senso de justiça 
na avaliação do pleno do 
STF sobre o pedido da ECT, 
ainda sem data para ocor-
rer, de forma a não deixar 
prosperar as iniciativas da 
direção da ECT e do go-
verno que ela representa, 
todas no sentido de cortar 
direitos dos trabalhadores 
e da população, sucatear o 
patrimônio público e entre-
gá-lo à iniciativa privada.

Em defesa dos 
Correios públicos, 
100% estatal e de 
qualidade! 

96% do Plano de Saúde, o 
que mudou nos dois últimos 
dissídios para cobrança de 
mensalidade e aumento da 
participação do trabalhador 
no rateio dos custos de exa-
mes e consultas.

E que, portanto, pedir ago-
ra ainda mais contribui-
ção do trabalhador é um 
exagero que a categoria 
não tem como arcar, além 
do que suspender o aten-
dimento de pais e mães 
doentes e em tratamento 
é uma crueldade que pode 
custar a vida de muitos.
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Departamento Jurídico

Trabalhadores têm ano de vitórias 
com a entrega dos alvarás

Em 2019 foi assim, de 
muito trabalho e festa a 
cada entrega de alvará aos 
trabalhadores nas unidades; 
em 2020 vem mais!
A atuação impecável do departamento jurídico 

do SINTECT/RJ foi fundamental para trazer muitas 
conquistas e alegrias aos trabalhadores do Rio de 
Janeiro. Apenas neste ano, foram entregues mais de 
mil alvarás pelas mãos dos diretores do sindicato de 
diversas ações movidas pelo sindicato.

Com a contribuição dos trabalhadores, que são base 
de sustentação do sindicato, conseguirmos traba-
lhar fortemente em defesa dos trabalhadores e no 
cumprimento das ações judiciais que beneficiaram 
os trabalhadores do RJ. 

Dessa forma foi possível aperfeiçoar ainda mais o 
departamento jurídico da entidade, que conta com 
uma equipe totalmente focada no atendimento aos 
trabalhadores na ativa e aposentados, principalmen-
te, nas áreas trabalhista e previdenciária, mas com 
especialização para orientar também em outras áreas 
do direito, como cível (família e defesa do consumidor, 
entre outros).

A expectativa da direção do SINTECT/RJ é que ocorra 
ao longo de 2020, a mesma rotina de liberações de 
alvarás, e que ocasiões festivas como as deste ano 
continuem a ocorrer com regularidade. 

De acordo com o balanço divulgado de 2019 do de-
partamento jurídico do SINTECT/RJ, milhares de tra-
balhadores foram beneficiados pelas ações judiciais 
conquistadas do sindicato. Leia abaixo a tabela com 
a relação e quantidades de ações de cumprimento e 
alvarás entregues durante o exercício de 2019:

Equiparação de Diferencial de mercado: 1032 
alvarás.

PCCS: 75 alvarás.

AADC (adicional do motociclista); diferencial para 
reabilitados por acidente de trabalho; indenização 
por danos morais devido a assaltos e violência; 
cancelamento de punições e devolução de valores 
indevidamente descontadas: 137 alvarás.

Reintegração ao trabalho: 8 trabalhadores.

Ações acidentárias, na área da família e defesa 
do consumidor: 57 ações vitoriosas.
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Outdoors do SINTECT-RJ e FINDECT 
no Rio de Janeiro visam ampliar na 

luta contra a privatização

Trabalhadores e seus familiares 
participam da já tradicional 

confraternização de final de ano
2019 está chegando ao fim e, para 
celebrar mais um ano de muitas 
lutas, o SINTECT/RJ realizou no dia 
15 de dezembro, na ABANERJ, sua 
Confraternização de Fim de Ano reunindo 
trabalhadores e seus familiares.

O nosso Sindicato, mais 
uma vez, acertou na rea-
lização da Festa de Natal 
da Família Ecetista. Alegria, 
descontração, música e 
muitas brincadeiras para as 
nossas crianças marcaram o 
dia de festa de confraterni-
zação da nossa categoria no 
Rio de Janeiro.
A diretoria do SINTECT/

RJ agradece a participação 

SINTECT/RJ e FINDECT se 
reúnem com parlamentares para 

defender Correios Públicos
Ronaldo Martins, Presidente 

do SINTECT/RJ, e dirigentes 
da FINDECT de SP, RJ, TO, 
MA e Bauru foram à Câma-
ra dia 27/11 para dialogar 
com deputados em defesa 
dos Correios públicos. Os 

Deputados Federais Luiz 
Carlos Motta, Mauro Lopes, 
João Marcelo e Baleia Rossi 
receberam os dirigentes, que 
entregaram um relatório com 
dados e explicações sobre 
a importância dos Correios 

públicos para o Brasil, para os 
brasileiros e para o parlamen-
tar, deram explicações e apre-
sentaram solicitações quanto 
ao combate à privatização. 
Obtiveram compromissos 
de apoio e espaço para atuar. 
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O SINTECT-RJ e a FINDECT 
espalharam uma série de 
outdoors pela cidade do Rio, 
ampliando a campanha con-
tra a privatização da empresa. 
A secretaria de imprensa e 
comunicação do sindicato, 
tem reforçado a campanha 
nas redes sociais, carta aberta 
à população, boletins e infor-
mativos diários, esclarecendo 

os trabalhadores e a popula-
ção sobre a importância de 

SINTECT/RJ amplia luta contra 
privatização em todo estado do RJ
A participação e realização de Audiências Públicas em defesa dos Correios, 

alertando sobre os impactos negativos da proposta de privatização dos Cor-
reios, mobilizou e alertou trabalhadores e a população sobre esse risco. 
Por isso a diretoria do Sindicato tem realizado várias ações importantes de alerta à população 
e a parlamentares sobre os impactos da privatização da empresa, rebatendo os falsos argu-
mentos da equipe econômica do Governo Bolsonaro sobre a situação financeira dos Correios.

se engajar na luta contra o 
desmonte dos Correios.

dos trabalhadores e seus 
familiares, e que a atual 
gestão irá dar continuida-
de ao trabalho que vem 
dando certo e fortalecer 
a categoria para enfrentar 
o ano de 2020. 

Somente unidos va-
mos continuar com uma 
categoria representati-
va, atuante e de luta!


