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Precisamos resgatar tudo aquilo que a gestão de Bolsonaro nos Correios retirou da nossa 
categoria. Venha debater a Pauta de Reivindicações da Campanha salarial 2022/2023

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro - Maio de 2022         

CHEGOU A HORA DE IR PARA A LUTA! 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
O presidente do SINTECT/RJ – SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELÉGRAFOS E SIMILARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 32.269.706/0001-
40, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os trabalhadores e trabalhadoras da base 
territorial do SINTECT/RJ, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 26 de Maio 
de 2022, às 19h00, em primeira Convocação e às 19h30 na segunda e última convocação, à realizar-se na Avenida 
Presidente Vargas, n.º 502, 14.º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações referente à data-base de 01.08.2022 a 31.07.2023;
2) Deliberar sobre a concessão de poderes à Diretoria do Sindicato, para dar início à negociação das cláusulas 
constantes da pauta de reivindicações data base 2022-2023 em conjunto ou separadamente com os demais 
Sindicatos Profissionais representativos da categoria, de forma direta ou não com a ECT e/ou através de 
mediação ou solução arbitral;
3) Deliberar sobre a concessão de poderes para a Diretoria do Sindicato, para agir na esfera administrativa e 
judicial, a fim de firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho, suscitar, havendo necessidade, o competente 
Dissídio Coletivo Econômico perante o Tribunal Superior do Trabalho, bem como, instaurar Dissídio de Greve;
4) Deliberar a Assembleia Geral em caráter permanente até o dia final do processo negocial, para as deliberações 
que se fizerem necessárias;
5) Aprovação do percentual de 2% a ser descontado a título de Contribuição
Associativa/Assistencial/Confederativa em folha de pagamento do mês de junho de 2022, dos associados do 
SINTECT/RJ;
6) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022
Marcos Antônio Sant’aguida do Nascimento - Presidente do SINTECT/RJ 

Rosemeri de Faria Leodoro - Secretária geral SINTECT/RJ
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Ecetistas do Rio de Janeiro fazem a 
diferença no Congresso da FINDECT
Com uma bancada numerosa e par-
ticipativa, as ecetistas e os ecetistas 
do Rio de Janeiro participaram nes-
te final de semana (20 e 21/03)  do 
XI Congresso da Federação Interes-
tadual dos Sindicatos de Trabalha-
dores dos Correios - FINDECT, no 
Bairro da Liberdade na região Cen-
tral de São Paulo. Com uma extensa 
pauta de debates, os ecetistas apro-
varam o apoio à pré-candidatura de 
Luis Inácio Lula da Silva para as 
eleições de 2022, além de aprovar a 
pauta de reivindicações dos traba-
lhadores dos Correios para a próxi-
ma campanha salarial da categoria.  

O presidente do SINTECT-RJ, Mar-
cos Sant’aguida, durante a análise 
de conjuntura, destacou a impor-
tância da FINDECT declarar sua 
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posição política de apoio à pré-
-candidatura de Luis Inácio Lula 
da Silva em seu congresso. “Todos 
os trabalhadores dos Correios sa-
bem dos prejuízos que Bolsonaro 
e seus comparsas fizeram aqui na 
empresa. As perseguições aos tra-

balhadores, a retirada de direitos 
e o risco permanente da venda da 
empresa para o capital. A votação 
foi praticamente unânime e mostrou    
que a cada dia a categoria avan-
ça na sua compreensão da luta de 
classes,” destacou o presidente. 


