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FÉRIAS

O SINDECTEB firmou convênio com a Colônia de Férias dos Comerciários, 
sempre pensando em nossos Companheir@s e na qualidade dos serviços 
oferecidos. Confira as datas e os valores referentes aos aluguéis de quartos 
em Praia Grande/SP no site do SINDECTEB.

Aproveite mais essa facilidade e descanse com sua familia na maior 
comodidade.

Expediente

José Ap. Gimenes Gandara

Companheiros,

O ano de 2013 foi marcado por manifestações, 
parcelas da população mobilizaram-se para 
protestar contra a fala de recursos para 
transportes, educação, saúde e segurança, 
enquanto sobravam recursos para a construção 
de estádios de futebol, muitos com valores 
visivelmente superfaturados, para a realização da 
Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 
2016.

Nos Correios, o ano foi de luta para mantermos 
a nossa Assistência Médica, que a Empresa e 
o Governo querem privatizar e fazer com que 
passemos a utilizar o sistema público de saúde 
(SUS), vide fala da ex-Ministra, Gleisi Hoffmann.

O fator positivo foi que, finalmente, conseguimos 
que a Mesa Nacional de Negociações Permanente 
fosse implantada, o que nos permitiu, finalmente, 
poder discutir temas e questões de suma 
importância para os trabalhadores ecetistas, que 
não conseguimos discutir no Acordo Coletivo, tais 
como Tabela Salarial, Diárias, R.I., Gratificações 
e Funções, Entrega Matutina, a nossa Assistência 
Médica, que, como já alertamos, está sob ataque 
do Governo.

O ano que entra pressagia ser de muita luta, 
não só para avançarmos em questões como as 
discutidas em MNNP, como, e principalmente, 
para manter o que arduamente conquistamos e, ao 
qual fazemos jus.

O SINDECTEB e a FINDECT estão de atalaia 
e mobilizados para empreender as lutas, mas 
sem a participação consciente e engajada dos 
trabalhadores ecetistas, será difícil vencer estas 
batalhas. Por isso, conclamamos os companheiros 
para participarem das Assembleias, para, juntos 
com a Diretoria do Sindicato e da Federação, 
travarmos de forma consciente e inteligente as 
batalhas que nos aguardam.

Boa leitura!

Notas

CONVÊNIO FACULDADES INTEgRADAS DE BAURU – FIB

O SINDECTEB, com objetivo de incentivar e proporcionar 
condições de estudos para os trabalhador@s dos Correios, 
vem fazendo gestão junto a estabelecimentos de ensino 
pré-vestibular e faculdades/universidades para obtenção de 
descontos nas mensalidades escolares, inclusive para os seus 
dependentes.
Desta vez o convênio foi com a FIB, Faculdades Integradas de 
Bauru, para cursos de graduação e pós-graduação. Ao todo, 
são 22 cursos de bacharelado ou licenciatura, e 11 de pós-
graduação. Confira a tabela com os valores dos cursos no site 
do SINDECTEB – www.sindecteb.com.br
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NotíciasNotícias

Estiveram presentes no CDD Marechal Rondon o 
Presidente do SINDECTEB José Aparecido Gimenes 
Gandara e o diretor Diomédio F. de Souza Júnior 

para dar andamento às reinvindicações dos trabalhadores 
da unidade que haviam deliberado por uma paralisação 
no dia 3 de março. Em companhia do Sr. Paulo Fernando, 
gerente do CTCE, que informou sobre as providências que 
vem sendo tomadas pela DR a partir da reunião do dia 9 de 
janeiro.

O Presidente iniciou sua fala com uma saudação aos 
companheiros e informando as atitudes do sindicato, que 
levou as reinvindicações dos trabalhadores do CDD à 
direção da empresa. 

Foi exposto aos trabalhadores que o processo de 
locação do novo prédio está em estagio avançado e que 
previsão para a mudança ficou entre Junho ou Julho.   

O presidente do SINDECTEB, José Aparecido 
Gimenes Gandara e o diretor Diomédio Francisco 
de Souza Junior, estiveram visitando a AC e o CDD 

do município de Jau, no dia 04 de Fevereiro.

Nessa visita, foram levadas as informações sobre o 
andamento dos trabalhos do sindicato, as reinvindicações 
foram ouvidas e serão levadas às discussões com a empresa. 
Segue a pauta que foi discutida durante a visita: Ação 
do Banco Postal – Seis horas (6) diárias para Atendentes 
Comerciais; Segurança nas agências e CDD’s; PLR;  
Ação FGTS; Mesa Nacional de Negociações Permanentes 

Visitas Setoriais

Visitas em Jaú

O ponto que mais gerou controvérsia foi sobre o SD ainda em 
andamento. Diversos trabalhadores queixaram-se da falta 
de oportunidade em darem sugestões e/ou participarem no 
processo. 

Os gestores presentes disseram que mesmo se tratando de 
um sistema orientado por Brasília, há sim muitas formas 
para a participação dos trabalhadores no processo de 
redistritamento e se comprometeram a proporcionar esse 
espaço.

O Presidente do SINDECTEB encerrou a reunião 
suspendendo, junto aos companheiros da CDD Rondon, a 
paralisação marcada para o dia 3 de março e remarcando-a 
para o dia 8 de abril. Tempo necessário para que o conjunto 
dos trabalhadores possam reavaliar os encaminhamentos e 
esclarecimentos apresentados pela empresa para sanar as 
necessidades urgentes dos companheiros da unidade.

(MNNP); Festa do Carteiro; Entrega matutina; Vale 
Cultura; PCCS e PDV.
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Aconteceu no dia 19 de março a segunda mesa regional 
de negociações permanentes. O SINDECTEB esteve 

presente levando as reinvidicações e problemas relatados 
pelos ecetistas. A reunião contou com a participação do 
presidente José Aparecido Gimenes Gandara, os diretores 
Vanderlei Aparecido Santos, Diomédio Francisco de Souza 
Junior, Anézio Rodrigues e Silvio Prudêncio, representando 
o sindicato da categoria. Também estiveram presentes, na 
reunião, representantes da Diretoria Regional São Paulo 
Interior e, por videoconferência, representantes da ECT, de 
Brasília.

A proposta é a de que essas mesas aconteçam com 
uma frequência de 15 em 15 dias, aproximadamente, 
ampliando as discussões entre sindicato, que representa os 
trabalhadores da ECT e a empresa.

Durante a segunda reunião foram discutidas as 
pautas levantadas no primeiro encontro, trazendo um 
posicionamento da empresa diante dos questionamentos e 
exigências do SINDECTEB. Acompanhe a discussão:

Transferências: O SINDECTEB informou que modelo atual 
de transferência é deficitário e não é funcional. A proposta 
foi a de que o SNT (Sistema Nacional de Transferências) seja 
reavaliado, facilitando as transferências regionais, dentro 
de microrregiões e entre as Regionais.  Ficou acordado que 
ocorrerão reuniões mensais entre o Sindicato e gerência 
para encaminhamento das transferências prioritárias, 
que serão apresentadas pelo SINDECTEB, com a primeira 
reunião marcada para o dia 4 de abril.

Carteiros Volantes: O SINDECTEB questionou que essa 
categoria não consta em editais de concursos, portanto, é 

Notícias

SINDECTEB x ECT 
SINDECTEB se reúne com Diretoria da ECT em Mesa 
Regional de Negociação Permanente.

mais do que necessária a compensação do trabalhador que 
exerça essa função.  Hoje, os carteiros que são alocados como 
volantes, não recebem nem meia diária ou diária completa, 
dependendo do serviço e da distância percorrida, prejudica 
o ambiente familiar, uma vez que ficam muito tempo longe 
de suas casas. Ficou acordado que para ser designado, o 
carteiro tem de demonstrar interesse e aceitar exercer essa 
função (carteiro volante). Com relação a distância mínima 
percorrida para que haja o pagamento de diária (120 km), 
o SINDECTEB dará continuidade à discussão na MNNP.

Infraestrutura das Unidades: Durante as visitas do 
sindicato às unidades foram relatados problemas 
estruturais. A falta de climatizadores é a maior queixa 
dos trabalhadores ecetistas. Toda a região do SINDECTEB 
é conhecida pelo calor elevado e baixa umidade, desta 
forma, o trabalho sem aparelhos de ar condicionado fica 
comprometido. A ECT se propôs a climatizar 200 unidades 
a partir do mês de abril, sem previsão de conclusão. O 
SINDECTEB foi convidado a participar de uma reunião, 
no dia 4 de abril, com o COSUP, para que haja um 
acompanhamento das atividades realizadas.

Redistritamento: O SINDECTEB questionou a demora 
pela implantação das SDs, o que provoca falta de 
trabalhadores. O gerente do CTCE Bauru informou que 
o SD já está em andamento e que os novos imóveis já 
estão em processo avançado de locação, com previsão de 
conclusão nas unidades de Bauru, Piratininga e Botucatu 
até dia 31 de Março. Foram incluídas também as unidade 
de Iepê e Taciba. Os representantes do DR/SPI indicaram 
preocupação de que todas as unidades com déficit de SD 
sejam atendidas o mais breve possível 

Vale Transporte: O SINDECTEB expôs a dificuldade dos 
novos empregados contratados em assumir a vaga em 
cidade diferente de sua residência, devido, principalmente, 
a falta de horários e linhas de ônibus. A alternativa levantada 
pelo Sindicato foi  pagamento de Vale Combustível em 
substituição ao Vale Transporte. A discussão será levada 
para a MNNP.

LOEC Eletrônica: O SINDECTEB solicitou autorização 
para acompanhar os trabalhos de implantação de LOEC 
eletrônica no CEE/Bauru, sendo acatado pela Diretoria 
Regional o pedido do Sindicato. A data agendada para o 
acompanhamento foi dia 20 e 21 de março, para ajustes e 
solução de possíveis problemas relatados pelos Ecetistas.



ConexãoPostal

5

Notícias

VALE CULTURA
Recebemos a 

resposta da ECT 
referente ao benefício 
Vale-cultura, o qual foi 
cobrado pela FINDECT/
SINDECTEB, por ofício, 
no dia 31 de Janeiro de 
2014. Já se passaram mais 
de três meses e, segundo 
promessas feitas durante 
a Campanha Salarial 
deste ano, o benefício 
de R$50 já deveria estar 
em vigor. Os ecetistas 
são os primeiros a terem 
esse benefício garantido 
no acordo, no entanto, 
ainda parece longe de se 
concretizar.

Segundo a resposta enviada 
pela ECT, o vale cultura 
depende de processo 
licitatório da empresa que 
operará o benefício, portanto, 
está sujeito a prazos e diretrizes 
da lei 8.666/93. A ECT afirma, 
ainda, que o processo já está 
em processo de elaboração.

Reuniões 25 e 26 de fevereiro.

Durante as reuniões ocorridas 
na MNNP, a FINDECT e os 
Sindicatos filiados cobraram 
mais uma vez a implantação do 
benefício enfatizando que não 
se justifica a demora, bem como 
solicitaram que o benefício seja 
pago retroativamente.

DIREITOS E BENEFÍCIOS
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Notícias

Prezados Companheiros,

A Direção dos Correios diz que o Postal 
Saúde é “apenas” uma nova forma de 
administrar o nosso Plano de Saúde, 

mas, por meio dele, pode e está implantando 
mudanças no nosso Plano. A primeira e mais 
importante é que o Plano de Saúde dos ecetistas 
deixa de ser administrado pelos Correios e passa 
a ser administrado por uma entidade criada 
especificamente para isso (Postal Saúde), ou seja, 
nosso Plano de Saúde foi privatizado.

Outras questões nos preocupam. A Diretoria 
Executiva será designada pela mantenedora 
(Correios), o Presidente e o Vice-presidente do 
Conselho Deliberativo serão escolhidos entre 
os membros indicados pela mantenedora, e o 
Presidente, em caso de empate na votação, terá 
o voto de minerva. Os representantes eleitos 
pelos associados (trabalhadores) ficam sem 
instrumentos eficazes para se opor à decisões 
que nos prejudiquem.

E para corroborar o que já dissemos, a ex-Ministra 
Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, presente 
em uma aula magna na Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), ao ser questionada por um 
ecetista do porquê o PT querer privatizar o nosso 
Plano de Saúde, ela foi direta em sua resposta, 
afirmando que o nosso Plano de Saúde já está 
privatizado porque o Governo Federal acha um 
absurdo gastar 1 (um) bilhão de reais por ano 
com a “nossa” saúde e completou dizendo que 
era preciso estatizá-lo de vez, como já acontece 
com outras categorias do serviço público, ou seja, 
nós temos que recorrer ao SUS.

A ex-Ministra não só foi infeliz, como faltou 
com a verdade em sua fala sobre a Assistência 
Médica dos trabalhadores dos Correios, o que é 
no mínimo estranhável, já que a dita ex-Ministra 
é esposa do Senhor Paulo Bernardo, Ministro 
das Comunicações e, em tese, o nosso “patrão”.

Para esclarecer à ex-Ministra e livrá-la da 
ignorância sobre o assunto, vamos aos fatos:

1 – Quem gasta 1 (um) bilhão de reais com o 
nosso Plano de Saúde são os Correios, e não 
a União.
2 – Os valores que os Correios gastam com 
a nossa Assistência é fruto de lucro, por ele 
haurido através do labor dos trabalhadores 
ecetistas.
3 – A maior parte dos problemas de saúde 
dos trabalhadores ecetistas, principalmente 
os mais graves, devem-se às atividades que 
os trabalhadores exercem na Empresa.
4 – Os salários dos trabalhadores dos Correios 
estão entre os mais baixos do funcionalismo 
público, se não os mais baixos e a Assistência 
Médica é um fator que ajuda a segurar 
trabalhadores nos Correios, que mesmo 
assim, têm um déficit brutal de mão de obra.
5 – Por fim, ex-Ministra, gostaríamos muito 
de usar o serviço público de saúde, até porque 
pagamos por ele todo mês. Infelizmente, 
por conta da gestão dos seus recursos, a 
saúde pública não prima pela qualidade 
e competência e temos, sim, o direito de 
buscar o que é melhor para nossa categoria, 
especialmente em relação à saúde.

POSTAL SAÚDE 

Como podemos ver, companheiros, a nossa 
Assistência Médica está sob forte ataque, não 
apenas por parte da Empresa, mas principalmente 
do Governo. A luta será longa, dura e difícil, mas 
enquanto houver esperança e determinação, 
estaremos nas trincheiras, lutando com denodo e 
inteligência, utilizando todas as armas que temos 
e que pudermos obter para manter a Assistência 
Médica a que os trabalhadores ecetistas fazem jus.
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O Sindicato irá propor Ação para redução da Jornada de 
Trabalho dos Atendentes Comerciais das atuais oito horas 
(8) diárias, para seis horas (6), assim como o pagamentos 

das horas extras como diferença das sextas horas e, a trigésima 
hora semanal.

Esta Ação é referente à quantidade de horas trabalhadas pelos 
atendentes nas agências onde exista o banco postal, comparando 
à dos bancários. Entendemos que como correspondente bancário, 
o Atendente Comercial no Correio, além de desenvolver suas 
atividades ligadas ao atendimento postal, também presta serviços 
como bancário. Enquanto a jornada dos caixas, que trabalham em 
bancos, é de seis horas diárias, a dos empregados que trabalham 
nos caixas dos Correios é de oito horas por dia.

Portanto, companheiro atendente comercial associado ao 
sindicato, abaixo estão relacionados os documentos que devem ser 
providenciados e encaminhados ao sindicato com a observação 
“Banco Postal”.

Atenção Atendentes
Departamento Jurídico

Ação de redução da jornada para 6 horas e horas extras

Documentos necessários para ação 
do Banco Postal:

-Procuração (Vide site do SINDECTEB)
-Declaração de hipossuficiência (caso necessário, 
Vide site do SINDECTEB)
-Contrato (Vide Site)
-Cópia do documento de identidade (RG e CPF)
-Cópia do comprovante de endereço 
-Cópia do PIS/PASEP
-Cópia da CTPS: folha de rosto (Frente e verso), folha 
do contrato de trabalho  com a ECT.
-Cópia dos três (3) últimos holerites (Contra-cheque)
-Currículo do funcionário com o histórico de função 
(documento emitido pela ECT)

Ação do FgTS Ação da PLR 2012

O Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de 
Correios (SINDECTEB) vem informar que as ações 

do FGTS, que versam sobre índice de correção pela TR, 
foram paralisadas em todo País, pelo STJ, no dia 25 de 
fevereiro de 2014, em decisão proferida pelo ministro 
Benedito Gonçalves.

Conforme a decisão do STJ, ficam paralisados todos 
os processos individuais e coletivos que tenham sido 
protocolados em quaisquer instâncias da Justiça Federal 
ou da Justiça nos Estados até que a primeira seção do 
STJ julgue um recurso que chegou ao tribunal e que foi 
considerado de “controvérsia repetitiva”.

O ministro Benedito Gonçalves afirmou que a suspensão 
do andamento das ações visa a evitar “insegurança 
jurídica” em relação ao tema, já que os processos estão em 
diversos tribunais.

Contudo o departamento jurídico do sindicato estará 
fazendo o acompanhamento da única ação em curso no 
País, para que após decisão final, possa dar continuidade 
nos trabalhos já iniciados.

O Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira 
de Correios (SINDECTEB) vem informar a todos os 
trabalhadores filiados a este ente sindical que não 
receberam a PLR de 2012 ou que receberam de forma 
parcial, que envie a partir do dia 1º abril até o dia 30 
do mesmo mês, cópias do rol de documentos abaixo, 
visando o recebimento da parcela da PLR ou eventuais 
perdas. 

    Rol de Documentos:

• - Procuração.*
• - Cópia de documentos Pessoais.(RG-CPF)
• - Comprovante de Residência 
• - Cópia CTPS e PIS.
• - Currículo (interno), com histórico profissional e 

Histórico de Função.
• - Cópia do holerite da PLR
• - Declaração de hipossuficiência*
• - Contrato de prestação de Serviço*

* Os documentos estarão disponíveis para download no 
sítio eletrônico do Sindicato a partir do dia 1º de Abril.



8 de Março
Dia Internacional da Mulher
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Notícias

Companheiras,

Somente as mulheres sabem 
as dificuldades, as batalhas 
diárias que enfrentam para 

serem reconhecidas minimamente. 
Ser mulher é muito mais do que 
ter a capacidade de dar a luz à um 
ser humano, é saber ser forte, justa, 
companheira e determinada. É saber 
enfrentar o assédio moral, sexual, o 
preconceito todos os dias só por ser 
mulher. Dia 8 é o dia em que as lutas 
são lembradas, o preconceito que 

sofrem, as dificuldades que enfrentam 
são discutidas, os seus direitos são 
reafirmados.

No Brasil, a cada 1 horas e meia uma 
mulher morre vítima de violência 
doméstica. A Lei Maria da Penha veio 
como fruto de uma luta histórica, para 
defendê-las e, mais do que isso, garantir 
segurança mínima em qualquer posição 
que estejam, esposa, trabalhadora, 
consumidora ou política.

No dia 8 de março, 82 anos após a 
conquista do direito ao voto feminino, 
as mulheres mostram como são 
competentes e que tem as mesmas 
capacidades e habilidades que os 
homens. Elas são, acima de qualquer 
preconceito, trabalhadoras, mães, 
esposas e filhas.

  As mulheres são companheiras 
e, invertendo um pouco o que dizem por 
aí, são um sexo forte. São batalhadoras, 
capacitadas, grandes, unidas. São o 

motor, a peça chave, a mão direita 
no crescimento e desenvolvimento 
de nosso país. 

Vocês, ECETISTAS tem o dever 
e a obrigação de vencer toda e 
qualquer batalha que surja em 
sua trajetória, com o apoio do 
SINDECTEB e da FINDECT. 
Sempre com a cabeça erguida, 
mostrando a sua importância e o 
seu poder. Parabéns a vocês!

O SINDECTEB prestou suas homenagens às 
trabalhadoras da ECT no dia dedicado à elas. As cidades 
de Bauru, Presidente Prudente realizaram um café da 
manhã para as Ecetistas, com direito à música e muita 
descontração no dia 7, sexta-feira. Em Araçatuba o 
evento de homenagem as Ecetistas aconteceu no sábado, 
dia 8 – Dia Internacional da Mulher.

A comemoração já faz parte do calendário de eventos 
do Sindicato e é com muito orgulho que a equipe do 
SINDECTEB organiza esta celebração. Tendo em vista a 
luta diária de inúmeras mulheres em busca de igualdade 
e respeito, nada é mais justo do que homenagear as 
mulheres que todos os dias trabalham, cuidam de suas 
famílias e são verdadeiros sinônimos de luta e respeito. 

Homenagem do SINDECTEB

PRESIDENTE PRUDENTE ARAÇATUBA


