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VeM AÍ A DÉCIMA eDIÇÃO DO CAMPeONATO De FUTsAL

Preparem os uniformes e as caneleiras! Está chegando a 
décima edição do Campeonato de Futsal do SINDECTEB. 

As inscrições começaram no dia 5 de Dezembro e se 
estenderam até o dia 5 de Janeiro. Os jogos ocorrerão sempre 
aos domingos, entre os dias 2 de Fevereiro e 30 de março, no 
Ginásio do SESI de Bauru das 9h da manhã ao meio dia. 

expediente

José Ap. Gimenes Gandara

Companheiros,
Começamos 2014 com objetivos bem claros. A 
continuação do diálogo na Mesa Nacional de 
Negociações Permanentes é o meio para que 
cada vez mais o SINDECTEB consiga atender a 
todas as reivindicações dos trabalhadores dos 
Correios. Em Janeiro se inicia uma luta anual 
pelos direitos e por melhores condições de 
trabalho. 

O primeiro mês do ano é também quando 
homenageamos uma das figuras mais 
importantes da ECT: o carteiro. No dia 25 
é comemorado o Dia do Carteiro, que nós 
do Sindicato homenageamos com uma bela 
e merecida festa para estes lutadores que 
trabalham debaixo do sol escaldante do verão 
brasileiro. Este inclusive é um dos temas 
abordados nesta edição do Conexão Postal. A 
luta pela troca do horário das entregas é uma 
batalha antiga e que não foi abandonada pelo 
SINDECTEB e pela FINDECT. Continuamos 
atrás da implantação desta importante vitória 
após muito esforço.

Ainda neste exemplar você acompanha 
informações sobre as reuniões setoriais do 
Sindicato, o vale-cultura e as mudanças no 
Banco Postal. E atenção esportistas de plantão, 
vem aí a décima edição do Campeonato de 
Futsal do SINDECTEB. Após a vitória do 
CTCE/Turno I no último torneio, quem levanta 
a taça neste ano?

Para finalizar, um Feliz ano novo para todos 
os companheiros e companheiras. O Sindicato 
está de portas abertas para recebê-los e 
começar mais um ano de conquistas e sorrisos! 
Boa leitura!

Notas

sINDeCTeB FIRMA NOVO CONVÊNIO 

O SINDECTEB acaba de firmar convênio com o salão de 
beleza “Maria Cabelo e Estética”. O local oferece desconto 

para cortes de cabelo masculino e feminino e manicure. 
Os associados pagam apenas R$10,00 no corte e R$20,00 no 
tratamento de pé e mão. Para receber o desconto, basta retirar 
um cupom na sede do Sindicato. 

O Salão “Maria Cabelo e Estética” fica no piso A do Ed. 
Comercial (o mesmo da sede do Sindicato) em frente à sede 
da FINDECT. Confira os preços e serviços pelo telefone (14) 
3019-3953 ou (14) 997938218. 
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Notícias

De OLHO NOs TRABALHADORes

As altas temperaturas registradas no interior 
paulista sempre foram um desafio para os ecetistas, 
principalmente os carteiros que passam boa parte de 

seu expediente sob os efeitos da radiação solar. Apesar de 
benéfica à saúde, a luz solar em excesso é responsável por 
uma série de malefícios para o nosso organismo. As doenças 
provocadas pela exposição ao sol podem ser mortais, como é 
o caso do câncer de pele e a insolação.

Os riscos das altas temperaturas não são exclusivos de quem 
trabalha sob o sol. Trabalhadores lotados em ambientes 
quentes e úmidos, aqueles que exercem trabalho pesado ou 
que utilizam volumosas roupas de proteção também correm 

riscos de sofrer algum mal. Boa parte dos males trazidos 
pelo calor são devido à dificuldade do corpo em diminuir 
a temperatura interna. A transpiração não é eficiente o 
bastante para realizar a redução do calor corporal e este 
processo pode ocasionar desde cãibras até insolações graves. 
Para evitar o mal estar e controlar os riscos, três coisas são 
imprescindíveis: água, sombra e descanso. Beber água com 
frequência (e no mínimo 2 litros por dia), descansar para 
que a temperatura do corpo abaixe e a sombra para evitar 
a exposição constante aos raios solares. Algumas outras 
medidas, como o uso de protetor solar e chapéus também 
auxiliam na redução dos danos à saúde. 

A saúde dos companheiros de trabalho é ponto fundamental 
da ação do SINDECTEB e da FINDECT. Com a chegada do 
verão, cresce a preocupação com as condições de trabalho dos 

carteiros e também daqueles que estão lotados em Agências e CDD’s. 
Na Pauta de Reivindicações utilizada durante a Campanha Salarial 
deste ano ficou acordado a implementação das entregas matutinas, 
fator este que a ECT ainda não cumpriu, mas que continua na luta dos 
Sindicatos. Neste mês de Novembro, com a instalação da Mesa Nacional 
de Negociações Permanentes, a FINDECT fez questão de abordar logo 
no primeiro encontro a necessidade de abordar este assunto. Em nossa 
base encontram-se companheiros que trabalham em cidades famosas 
por suas altas temperaturas como Bauru, Araçatuba, Palmas, Natal e 
Rio de Janeiro, portanto o fator climático está sempre em pauta junto às 
diretorias sindicais. A entrega no período da manhã já foi testada em 
algumas localidades e provou ser a melhor solução para o problema 
das altas temperaturas, e a FINDECT continuará na busca deste 
benefício tão necessário para a saúde dos trabalhadores.

No interior de São Paulo, o SINDECTEB realizou reuniões na 
REVEN de Presidente Prudente para discutir a situação de mais de 
40 unidades dos Correios na região, na maioria dos casos, as queixas 
eram referentes às altas temperaturas ou à falta de equipamentos 
de refrigeração no ambiente. Foram feitas diversas reuniões desde 
o começo deste ano 
e muitas unidades 
já tiveram seus 
problemas resolvidos. 
O Sindicato continua 
lutando para que todos 
os companheiros em 
breve desfrutem de um 
ambiente adequado 
para o trabalho. 

eNTRegAs MATUTINAs 
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É do conhecimento dos companheiros que a FINDECT 
elencou diversos temas para serem discutidos e 

negociados durante a Campanha Salarial 2013-2014. Além 
dos tradicionais tópicos sobre reajuste salarial e benefícios, 
a Pauta de Reivindicações continha cláusulas referentes 
a diversos aspectos do cotidiano dos trabalhadores dos 
Correios. Durante as negociações, a ECT não dedicou a 
devida atenção a inúmeros temas abordados pelos Sindicatos, 
inclusive a Pauta de Mesas Temáticas, que foi criada para 
dinamizar as discussões sobre temas recorrentes e de suma 
importância como Segurança, Anistia, Entrega Matutina, 
PCCS, Questão da Mulher, Questão Racial, Saúde do 
trabalhador e tantos outros que frequentemente são assuntos 
dentro dos Sindicatos. 
Durante o mês de Novembro, ocorreram as primeiras 
reuniões da Mesa Nacional de Negociações Permanentes e 
destes encontros foram estipulados tópicos para discussão 
dos temas. Acompanhem nas próximas páginas as resoluções 
e os termos de acordo firmados entre as representações 
sindicais e a direção da ECT.

A FINDECT reitera que a situação dos trabalhadores 
de suas bases sindicais já foi resolvida há algum 

tempo, sendo que as horas de compensação já foram 
feitas junto às Diretorias Regionais. Os Diretores dos 
Sindicatos Filiados à FINDECT por sua vez sugeriram e 
contribuíram de forma efetiva na resolução deste impasse 
que ainda atormenta os funcionários de outras bases dos 
Sindicatos não filiados à FINDECT. 

INDEPENDENTE DE CORRENTE POLÍTICA, NOSSO 
COMPROMISSO É COM O BEM-ESTAR DE TODOS OS 
TRABALHADORES DOS CORREIOS

Ficou acordado pela compensação até o dia 31 de 
Dezembro. Os trabalhadores devem realizar 2 horas 
diárias de compensação, repeitando o prazo mínimo 
de 48 horas para a convocação. As compensações não 
poderão ser feitas aos sábados e domingos.

Notícias

Negociações Permanentes
A luta pós-campanha salarial

Compensação das horas (greve ACT)

Responsabilidade civil 
em acidentes de trânsito

PCCs

O termo de acordo redigido pela MNNP 
a ECT fica responsável pelos custos de 

manutenção e reparo dos veículos de sua 
frota, assim como danos causados a terceiros. 
Esta decisão deve ser implementada pela ECT 
num prazo de 60 dias após o acordo entre as 
partes. Os termos irão abranger os processos 
administrativos ainda não concluídos e os 
casos serão analisados por uma comissão 
partidária composta por representantes da 
Empresa e dos trabalhadores.  A ECT se 
comprometeu a desenvolver campanhas 
de prevenção de acidentes de trânsito 
como forma de evitar futuros problemas 
envolvendo seus empregados.

Em análise do PCCS, os diretores da FINDECT chegaram 
a algumas conclusões que devem ser partilhadas com 

os companheiros. Esta tabela reflete o estudo dos Sindicatos 
perante o PCCS, porém, qualquer crítica ou sugestão feita pelos 
trabalhadores será recebida pelos Sindicatos. Confira abaixo e dê 
sua sugestão. 

O termo diz respeito a como funcionará 
a manutenção da assistência médica 

para os Dirigentes dos Sindicatos sem ônus 
para a ECT. A manutenção do benefício 
foi acordada no Acordo assinado pelos 
Sindicatos filiados a FINDECT e continua 
vigente para os diretores dos Sindicatos 
Filiados, sendo assim o termo seguinte 
não se aplica aos Sindicatos de Bauru, SP, 
RJ, RO, RN e TO. A participação financeira 
dos empregados no custeio das despesas 
se dará conforme o previsto na Cláusula 11 
do Acórdão. 

Assistência Médica para 
Dirigentes sindicais
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e O VALe CULTURA
Durante a Campanha Salarial 
deste ano, ficou acordado entre 
a ECT e os representantes da 
FINDECT a inclusão do Vale 
Cultura no Acordo Coletivo de 
Trabalho. A medida foi pioneira 
dentre os funcionários de 
empresas públicas brasileiras. Os 
ecetistas são os primeiros a terem 
o benefício garantido no Acordo 
Coletivo. Apesar da novidade, 
o Correio ainda está longe de 
cumprir aquilo que firmaram 
juntos aos representantes dos 
trabalhadores. O vale cultura 
ainda não foi inserido dentro 
dos ganhos mensais dos 
companheiros. Nem mesmo os 
cartões que servem para sacar 
o benefício foram distribuídos 
pela Empresa. 

A FINDECT e os Sindicatos 
Filiados estão cientes do 
atraso e por isso destacaram 
o vale cultura como um das 
prioridades nas discussões 
feitas na Mesa Nacional de 
Negociações Permanentes, que 
iniciou seus trabalhos neste 

DIReITOs e BeNeFÍCIOs:

COMO FUNCIONA? 

Os R$ 50 reais mensais do 
Vale Cultura serão creditados 
em um cartão que cada 
funcionário cadastrado irá 
receber. O saldo do cartão é 
cumulativo e pode ser utilizado 
para comprar livros, ingressos 
para shows, DVDs e diversos 
outros produtos relacionados a 
atividades culturais. Para saber 
quais benefícios estão inclusos 
na lista do Ministério da Cultura 
e quais estabelecimentos estão 
cadastrados, acesse o site do 
MinC. Durante a reunião 
da Mesa de Negociações 
Permanentes, a ECT afirmou 
que já fez o cadastro da empresa 
e que a inclusão do benefício 
no MANPES deve ser realizada 
em até 60 dias. De acordo com o 
Ministério da Cultura os cartões 
do Vale Cultura devem começar 
a ser distribuídos a partir de 
janeiro de 2014 e em breve os 
trabalhadores poderão desfrutar 
do benefício. 

mês de Novembro. Segundo 
o jornal Folha de São Paulo, 
o cadastramento para o vale 
começou há dois meses e meio e 
atingiu 210 mil funcionários de 
empresas públicas e privadas. 
Este número representa apenas 
0,5% da meta do governo, que 
é de 42 milhões de pessoas 
cadastradas até 2020, sendo 36 
milhões de trabalhadores com 
vencimentos de até cinco salários 
mínimos. 

Os companheiros que trabalham 
arduamente e recebem salários 
bem abaixo do que merecem pelo 
esforço diário sabem o quanto 
uma ajuda é bem vinda para se 
ter acesso à eventos culturais e 
produtos, o benefício deve ser 
instalado o quanto antes pela 
ECT para que os trabalhadores 
possam desfrutar do Vale. 
A FINDECT e os Sindicatos 
reiteram que em breve esperam 
por uma resposta concisa dos 
Correios quanto à inclusão do 
Vale cultura nos vencimentos 
dos ecetistas.
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sAÚDe DO TRABALHADOR

No último dia 9 de Janeiro, o Presidente 
do SINDECTEB, José Aparecido Gimenes 
Gandara, e os diretores Anézio Rodrigues e 
Diomédio F. de Souza Júnior, compareceram 
em reunião na GESAU (Gerência de Saúde 
dos Correios) para debater inovações para 
cuidar dos trabalhadores. 
Levantamentos recentes apontam que os 
trabalhadores adoecem cada vez mais cedo, 
e o pior, muito destas doenças enfrentadas 
antes do tempo são psicológicas. Em 2013 
mais de 30.000 atestados foram apresentados. 
Dentre as patologias que mais afetam os 
ecetistas está a depressão. As obrigações 
do cotidiano, além da desmotivação trazida 
por pressão de gestores e falta de boas 
condições para trabalhar fazem com que 
os trabalhadores fiquem desmotivados 
e desenvolvam o quadro de sintomas da 
doença.
A falta de profissionais capacitados é uma 
realidade. De psicólogos a assistentes 
sociais, fica claro que a Empresa não realiza 

sINDeCTeB apoia campanha pela
saúde no trabalho

a contratação de profissionais para realizar 
a chamada “saúde preventiva”. A partir de 
Fevereiro, a equipe do GESAU de Bauru irá 
visitar as unidades da DR/SPI para alertar 
os companheiros sobre a importância de 
cuidar da saúde. O programa estratégico 
Viva Melhor é uma das iniciativas para 
que todos sejam informados sobre como se 
realizam pequenas ações para melhorar o 
dia a dia do trabalhador.
A equipe da GESAU será acompanhada 
por um representante do SINDECTEB 
em cada unidade visitada e que 
for parte da base do Sindicato. 
Em cada visita, informações sobre as 
condições de trabalho e de saúde serão 
coletadas para que um estudo seja feito e 
melhorias possam ser cobradas da diretoria 
nacional da ECT.
TEMAS MENSAIS
A Campanha Viva Melhor terá temas 
mensais. Durante o ano inteiro, alguns 
assuntos serão tópicos de discussão com os 
companheiros. As doenças mentais por sua 
vez receberão atenção durante o ano todo, 
sendo ligadas ao tema mensal. Segue a lista 
de temas.

FEV: LER (Lesão por esforço repetitivo)

MAR: DSTs/HIV/Álcool/Drogas

ABR: Atividades Físicas

MAI: Tabagismo e outras dependências químicas

JUN: Saúde Bucal e alimentação

AGO: Acidentes de trabalho (foco em acidentes 
              de trânsito)

SET: Colesterol/Diabetes/Saúde do coração

OUT: Câncer de Mama/ Saúde da Mulher

NOV: Câncer de próstata/ Saúde do Homem
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atividades do Banco Postal
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No dia 9 de Janeiro, o Presidente do SINDECTEB, José 
Aparecido Gimenes Gandara e os diretores Anézio 
Rodrigues e Diomédio F. de Souza Júnior realizaram 
visita ao CDD Rondon, em Bauru. O objetivo do encontro 
foi ouvir as reivindicações dos companheiros lotados 
naquela unidade e quem trabalha no CDD sabe que 
existem diversos aspectos a serem melhorados e debatidos. 
Durante os 40 minutos reservados para o Sindicato, a 
discussão abordou tema de interesse dos companheiros, 
tais como falta de material, as condições de trabalho, 
o redistritamento e o não cumprimento do horário de 
almoço. 

Em primeiro lugar foram discutidos temas externos à 
unidade. Colocou-se em pauta a luta do Sindicato para 
diminuir a distância salarial entre a área operacional e a 
estratégica dos Correios. A luta por um piso mais alto é 
um dos objetivos do SINDECTEB, que sabe o quão baixo 
é o salário oferecido aos companheiros que trabalham 
duro para ganhar pouco mais de mil reais por mês. Além 
dos salários, o Postal Saúde também foi discutido com os 
trabalhadores.

Das questões internas da unidade, o Sindicato se 
comprometeu a lutar pelas melhorias de forma urgente. 
Faltam carteiros e sobra correspondência, o que está 
afetando a saúde e os horários dos funcionários, que 
chegam a trocar o almoço pela distribuição. Em épocas 
de calores intensos como Janeiro, mais do que nunca, 
faz-se necessária a alteração do horário de entrega de 
encomendas para o período da manhã. O SINDECTEB luta 
por esta alteração há anos e os Correios estão negociando 
tais mudanças na Mesa Nacional de Negociações 
Permanentes. 

Outro problema que está afetando a vida dos Companheiros 
do CDD Rondon é o excesso de correspondência e 
os distritos atendidos. É uma unanimidade entre os 
trabalhadores lotados na unidade que o redistritamento 
deve ser realizado com urgência. A falta de material é 
outro fator que está tirando a paciência de todos. A falta de 
plástico protetor das bolsas, sapatos e até mesmo papel faz 
com que cada dia fique mais difícil para trabalhar. Além 
destes materiais, dentro da unidade, existe a necessidade 
de melhorias na infraestrutura e segurança do prédio.

O Banco do Brasil e os Correios anunciaram 
oficialmente em Novembro a junção que cria 

de forma definitiva o Banco Postal. O BB já tinha 
permissão para atuar nas agências dos Correios 
como correspondente bancário, o que restringia a 
atuação do Banco e a expansão dos negócios. Além 
de pagamentos e recebimentos, o Banco Postal terá 
mais operações bancárias tais como seguros, linhas 
de crédito e consórcios. 

De acordo com a Folha de São Paulo (edição 
do dia 25 de Novembro de 2013), o BB e a ECT 
assinaram o memorando de entendimento para 
promover estudos e obter a licença para iniciar 
as operações do Banco Postal. Por enquanto não 
haverá investimentos na infraestrutura. Os espaços 
utilizados serão exatamente os mesmo que eram 
usados anteriormente. As receitas e as despesas serão 
divididas, o objetivo da parceria é que os Correios e o 
Banco do Brasil tenham participações iguais. 

Os estudos sobre a ampliação do Banco Postal serão 
finalizados no segundo semestre deste ano. Este 
novo modelo depende ainda da autorização do 
Banco Central, do Cade e dos Ministérios. O objetivo 
é melhorar a inclusão bancária. O Banco Postal 
poderá auxiliar na redução de gastos e do fluxo de 
clientes do BB, que com esta realidade pode ter sua 
produtividade aumentada. 

Com mais de 6 mil agências (sem contar as 
franqueadas) e presente em 100% dos Municípios 
do país, os Correios com certeza impulsionarão a 
atividade bancária do BB. Esta parceria começou em 
2011 após o Banco vencer o leilão pelo Postal com um 
lance de R$2,3 bilhões. As operações tiveram início 
em Janeiro de 2012.

Ficou acordado entre o Sindicato e os companheiros do CDD 
Rondon uma paralisação no dia 03 de Março para mostrar 
à ECT o descontentamento geral com essa situação!, caso a 
situação não seja resolvida.

Todos estes problemas foram apontados na cidade de Bauru, 
sede da Diretoria Regional dos Correios. Se ao lado dos diretores 
a situação já é tão alarmante, pode-se imaginar como andam 
as coisas em cidades pequenas e afastadas. O SINDECETEB 
continuará na luta por melhorias em todas as unidades lotadas 
em sua base e não poupará esforços e diálogo para que as 
necessidades dos companheiros sejam atendidas com urgência. 
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Um levantamento realizado pelo 
DIEESE em 2013 apontou que para 

cobrir as necessidades básicas das famílias 
brasileiras, o salário mínimo do ano 
deveria ser de R$ 2.765,44. O valor é mais 
que o quádruplo do atual (R$678). Em 
Janeiro, o valor foi alterado para R$724, 
montante que ainda fica longe do apontado 
no estudo.

 O levantamento teve como base os 
custos da cesta básica e despesas com 
alimentação, moradia, saúde, educação, 
vestuário, higiene, transporte, lazer 
e previdência. A cidade em que foi 
encontrada a cesta de maior valor foi 
Porto Alegre (RS). O valor chegou a 
R$329,18, superando São Paulo, município 
que costuma registrar os maiores preços.

De acordo com o DIEESE, um funcionário 
que recebe o salário mínimo precisa 
trabalhar cerca de 12 dias em um mês só 
para cobrir os gastos com alimentação. O 
custo da cesta representou em 2013 46,83% 
do salário mínimo, após os descontos 
da Previdência. Estes números apontam 
para uma realidade sentida por boa parte 
os companheiros: o salário recebido 
não é o suficiente para cobrir os gastos. 
Mesmo com o aumento conseguido na 
Campanha Salarial, o salário pago na ECT 
fica abaixo do que cada brasileiro deveria 
ganhar. O estudo do DIEESE mostra que é 
preciso um aumento urgente nos ganhos.  
Diante desta realidade, o SINDECTEB 
continua na luta pela diminuição na 
distância salarial que ocorre dentro do 
Correio. Enquanto dirigentes ganham 
fortunas, os companheiros do setor 
operacional fazem contas mês a mês para 
que as finanças fiquem em dia. São fatos 
e estudos como este que comprovam 
a necessidade de luta todos os anos. A 
busca por uma remuneração justa é uma 
prioridade do Sindicato e se mostra cada 
vez mais uma necessidade urgente, tendo 
em vista os altos preços impostos pela 
economia brasileira.

Em um caso de extrema 
violência e crueldade, o 
companheiro Agnaldo Vieira 
Sena, do CDD Barra Bonita, viu 
sua casa ser incendiada na noite de Natal na cidade de Igaraçú 
do Tietê. Além do incêndio criminoso em sua residência, a casa 
de sua sogra também foi alvo dos marginais. Como resultado 
deste absurdo, a Defesa Civil interditou e demoliu a residência 
de Agnaldo. 

O SINDECTEB, mais uma vez pede aos companheiros que 
se munam do espírito de generosidade trazido pelas festas 
de fim de ano para que possamos auxiliar aqueles que tanto 
necessitam de nossa ajuda. O Sindicato está dialogando com 
autoridades e com a direção dos Correios para que algo 
seja feito para nosso companheiro. As doações podem ser 
efetuadas em qualquer agência bancária.

Pedimos aos companheiros que enviem para o Sindicato o 
comprovante de Depósito para que possamos prestar contas 
do arrecadado em nossa próxima publicação.

Dados para depósito: Agnaldo Vieira Sena
Banco do Brasil  AG: 0896-6
C.Poup.: 9174-X

Bradesco   AG: 0339-5   CC:530002-9 

O SINDECTEB CONTA COM A AJUDA DE
TODOS OS COMPANHEIROS NESTE MOMENTO. 
PARTICIPE !

Casa de companheiro é 

incendiada em Igaraçú 

do Tietê
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RACHA NA FeNTeCT

Diretor do sINDeCTeB é eleito presidente 
da comissão municipal de emprego

Já é costume daqueles que defendem a FENTECT 
em atacar a diretoria da FINDECT alegando a 

divisão da categoria como um problema gerado por 
duas federações distintas. A cada passo dado por 
nós, foi ficando cada vez mais claro as diferenças de 
perspectiva e de trabalho e a cada dia vemos mais e 
mais provas de que a melhor decisão tomada pelos 
Sindicatos de Bauru, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Tocantins e Rondônia foi se livrar 
dessa corja repleta de falta de organização. 
Em mais uma afirmação da falta de seriedade, 
a secretaria geral da FENTECT convocou uma 
plenária nacional de forma irregular, passando 
por cima da diretoria colegiada da federação. 
As rixas internas demonstram o despreparo no 
momento da realização de uma política benéfica 
para o trabalhador, em outras palavras, se mal 
conseguem chegar a um consenso e respeitar um 
estatuto, imagina como é feita a representação dos 
ecetistas? A administração da FENTECT é feita 
através de interesses partidários, que disputam o 
poder interno, as convocações para cargos na ECT 
e se esquecem de seu verdadeiro objetivo: defender 
o trabalhador.

Notícias

Se ser separatista é se excluir 
de um grupo sem critérios definidos e que desvirtua 
sua real função, então é com orgulho que dizemos 
que nos separamos. Separamos para melhorar, para 
que haja reflexão dentro da representatividade 
sindical e para que os olhos dos diretores da 
FENTECT sejam abertos através do reconhecimento 
do nosso trabalho. Durante a campanha salarial, a 
FINDECT atuou de forma substancial enquanto a 
FENTECT guardou a sua greve apenas para desafiar 
a empresa, e o que isso gerou? Descontentamento e 
alterações no plano de saúde. A FINDECT reitera a 
sua busca pelo trabalho sério e enquanto assistimos 
a este episódio lastimável de discórdia da FENTECT, 
sentimos que fizemos a melhor opção para nossa 
base trabalhista ser representada com seriedade e 
objetivos transparentes.

O diretor do SINDECTEB, Anézio Rodrigues, foi 
nomeado nesta segunda-feira como Presidente 

da Comissão Municipal de Emprego de Bauru. 
Formadas por representantes de trabalhadores, 
empregadores e do governo, as CMEs têm por 
objetivo principal fiscalizar o sistema público de 
emprego, o trabalho realizado nas repartições 
públicas, além de formular e discutir políticas 
públicas.Em reunião realizada no último dia 6 de 
Dezembro, ficou acordada que a presidência da 
Comissão no ano de 2014 ficaria a cargo da Bancada 
dos Trabalhadores, sendo Anézio o escolhido para 
ocupar tal cargo.  
O diretor do SINDECTEB é Conselheiro Titular da 
Bancada dos Trabalhadores e ocupa o cargo pela 

Entenda por que nos livramos

primeira vez. Apesar dos compromissos firmados 
e da agenda cheia, Anézio manifestou-se de forma 
positiva quanto à experiência e demonstrou toda a sua 
gratificação com a escolha. 
Para o Sindicato é um orgulho poder participar das 
discussões sobre empregos e mercado de trabalho 
dentro da esfera municipal. Apesar do atendimento 
exclusivo aos funcionários dos Correios, o SINDECTEB 
reconhece a importância do tema, assim como a 
orientação profissional dos jovens que irão adentrar o 
mercado. A CME de Bauru tem o apoio garantido do 
SINDECTEB, que se orgulha de ver seu diretor como 
Presidente da Comissão.
As reuniões da Comissão Municipal de Emprego 
continuarão a ser realizadas na última sexta-feira de 
cada mês às oito e meia da manhã. O SINDECTEB 
parabeniza seu diretor e deseja uma gestão repleta de 
realizações e iniciativas que tragam benefícios para a 
população. 
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segURANÇA e BeM esTAR

sINDeCTeB garante melhorias
na segurança dos trabalhadores

O SINDECTEB conseguiu na 
Justiça mais uma vitória 

importante para integridade 
física e moral dos companheiros 
ecetistas. O Depto. Jurídico 
do Sindicato obteve vitória 
na ação movida contra a ECT 
na qual alertava sobre a falta 
de segurança enfrentada por 
inúmeros empregados que 
trabalham em agências com 
Banco Postal. 
A decisão faz com que a 
ECT realize contratação de 
seguranças armados, sendo 
dois vigilantes por turno. Ficou 
decido também pela instalação 
de sistema de monitoramento e filmagem e 
porta giratória com detector de metais. A escolta 
armada e porta giratória são as únicas proteções 
diretas dos empregados em casos de violência. 
As outras medidas tomadas pela ECT são 
claramente favoráveis à proteção do patrimônio, 
entretanto, não deixam de ser fundamentais 
para a segurança do ambiente de trabalho. 
De acordo com o proferido pelo Juiz da 4ª Vara 
do Trabalho de Bauru, Dr. Afrânio Flora Pinto, os 
Correios têm 60 dias para contratar os seguranças, 
90 dias para instalar o monitoramento e 120 dias 

Notícias

para a inclusão da porta giratória nas agências. 
É importante ressaltar que a vitória foi em 1ª 
Instância, o que permite a apresentação de 
recurso por parte da empresa, contudo, a mesma 
ação já foi julgada procedente em Ourinhos e 
Assis, o que é um aspecto positivo, tendo em 
vista que a Justiça já observou necessidade de 
alterações na segurança das Agências com Banco 
Postal.
Na terça-feira, dia 17 de Dezembro, a ECT 
emitiu um primeira hora informado sobre ações 
integradas que serão realizadas entre a Empresa 

e o Departamento de Polícia Federal. De acordo 
com o informativo, as entidades assinaram um 
acordo de cooperação técnica para prevenir os 
funcionários, a carga e os clientes de qualquer 
tipo de violência. O documento emitido pela 
Empresa é vago no que diz respeito a quais 
serão as ações tomadas e afirma que R$240 
milhões de reais estão sendo investidos em 
segurança no biênio 2013-2014. Infelizmente, 
este dinheiro parece não alcançar todos os 
funcionários, pois medidas judiciais como a do 
Departamento Jurídico do SINDECTEB ainda 
são necessárias para que os Correios vejam a 
real situação as quais seus trabalhadores são 
expostos. 
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DePARTAMeNTO JURÍDICO

Na manhã do dia 17 de 
Janeiro, o Presidente do 

SINDECTEB, José Aparecido 
Gimenes Gandara, em companhia 
do Diretor Anézio Rodrigues, 
realizaram uma reunião com os 
advogados do Sindicato para 
esclarecer planos para o começo 
de 2014. Diversos assuntos 
foram pautados neste encontro, 
que contou com a presença dos 
advogados Ana Laura Moraes, 
Marcos Vinícius Gimenes, Marcos 
Barcelos, Juliano de Aguiar e 
Emílio Ruiz Martins Junior. 
Dentre os temas conversados 
estava a Ação referente à jornada 
de trabalho dos Atendentes 
Comerciais de Agências com 
Banco Postal. O Departamento 
Jurídico do Sindicato chegou á 
conclusão que em breve a ação 
será realizada e que os associados 
devem enviar os documentos 
neste mês de Fevereiro (1º a 28 de 
Fevereiro). A ação é referente à 
quantidade de horas trabalhadas 
dos atendentes comerciais das 
agências com banco postal. O 
SINDECTEB irá lutar para que 
o tempo de serviço diário dos 
Atendentes seja equiparado com 
o dos Bancários.  A jornada de 
trabalho dos caixas que trabalham 
nos Bancos é de 6 horas diárias 
enquanto os empregados que 
trabalham nos caixas dos Correios 
trabalham 8 horas por dia. As 
informações sobre a ação também 
estão disponíveis no site do 

Notícias

SINDECTEB. 
O encontro ainda abordou 
os resultados das ações do 
PCCS/1995 e qual a atitude a ser 
tomada diante do caso do Postal 
Saúde. Com a mudança no plano 
de saúde, muitos companheiros 
estão indignados e até mesmo 

Reunião define lutas para 2014

Documentos necessário para ação do Banco Postal:
• Procuração (vide site)
• Declaração de hipossuficiência (caso necessário) (vide site)
• Contrato (vide site)
• Cópia da Cédula de Identidade (RG e CPF)
• Cópia do Comprovante de endereço
• Cópia PIS/PASEP
• Cópia da CTPS: folha da foto (frente e verso), folha do 
                contrato de trabalho
• 3 últimos holerites
• Currículo do funcionário com histórico de função (emitido   
                pela ECT)
Encaminhar aos cuidados de Drª Ana Laura, com a observação 
“Banco Postal”

serviços já foram negados por 
hospitais e clínicas devido às 
alterações feitas pela Empresa. 
O Sindicato estuda a melhor 
maneira de acionar a Justiça para 
reverter qualquer decisão ou 
medida que afete os benefícios 
dos companheiros.

Tendo em vista as dificuldades 
dos associados em obter o extrato 

de sua conta vinculada do FGTS, 
bem como a morosidade da Caixa 
Econômica Federal em fornecer os 
respectivos extratos, comunicamos que 
o prazo de entrega dos documentos 
referente à Ação de Revisão do FGTS 

foi prorrogado até o dia 31 de março 
de 2014. Comunicamos ainda, que a 
referida prorrogação também servirá 
para aqueles associados que tem 
interesse em incluir seus dependentes 
na referida ação encaminhe a respectiva 
documentação.
Para cópia do extrato a Caixa 
Econômica Federal disponibilizou 
um link no seu sítio eletrônico. 
Para obter o documento, acesse: 
www.caixa.gov.br/fgts, através do 

navegador Internet Explorer, e clique 
no botão “extrato de FGTS”  (tenha em 
mãos numero do PIS/PASEP/NIT, RG, 
CPF, Título de Eleitor).
Para ter acesso, é necessário criar uma 
senha, utilizando o passo a passo que o 
próprio site indicará. Após a criação da 
senha, fazer o login inserindo o número 
do PIS e a senha criada. Acessar a opção 
“Extrato Completo” e imprima.

AÇÃO De ReVIsÃO DO FgTs:
PRAZO PRORROgADO
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EVENTOS E COMEMORAÇÕES

No dia 25 de Janeiro, uma das 
figuras mais emblemáticas 
da história dos Correios é 

homenageada. Quem nunca esperou 
ansiosamente o carteiro tocar a 
campainha para deixar sua carta 
ou encomenda? Quem nunca viu 
aqueles trabalhadores debaixo do sol, 
ostentando as cores da ECT nas ruas de 
todas as cidades do Brasil? No dia do 
Carteiro, devemos fazer uma reflexão. 
Uma das figuras mais importantes 
para o funcionamento do serviço postal 
brasileiro merece o devido respeito, mas 
não é isto que eles conseguem.

A maioria dos carteiros já sofreu com o 
clima quente, a violência urbana e ainda 
sofre todo mês ao ver o seu salário. 
Enquanto este trabalha duro para o 
engrandecimento da ECT, diretores 
ganham até 20 vezes mais, apenas 
para tomar decisões nefastas e fechar 
acordos que não beneficiam a categoria 
(vide o Postal Saúde e os absurdos do 
POSTALIS). Quando alguém vê um 
carteiro na rua, não sabe o tamanho 
da luta que é feita para que um pouco 
de Justiça seja feita em nome destes 
trabalhadores. O coração do setor 
operacional dos Correios é também 
um dos cargos públicos de salário mais 
baixo. Quando passar por um carteiro 
na rua, pare e agradeça pela dedicação. 
Diante da dificuldade imposta pela 
Empresa, é uma prova de respeito ao 
serviço postal continuar saindo às ruas 
dia após dia, mesmo encarando cenário 
tão desfavorável.

O SINDECTEB aproveita a solenidade 
não apenas para parabenizar os seres 
humanos que escolheram entregar 
encomendas como sua profissão. 
Homenageamos também cada guerreiro 
com o reconhecimento e o respeito que 
lhes são devidos. A cada luta feita, a 
cada Festa do Carteiro ou Campanha 
Salarial, sabemos que estamos indo na 
direção certa para que o esforço desta 
categoria seja visto e recompensado. 

Em 2014, a Festa do Carteiro, promovida pelo SINDECTEB 
chega a sua décima primeira edição. Presidente Prudente 
realiza sua confraternização no domingo, dia 13 de Abril. 

Duas semanas depois, no dia 27 de Abril, é a vez de Araçatuba e 
em Bauru a Festa do Carteiro acontece no feriado de 1º de Maio 
(quinta-feira). A participação dos associados será permitida 
apenas com apresentação do convite, do cartão de Associado 
ou documento de identidade com foto. 

Os(as) associados(as) poderão desfrutar da companhia de seus 
dependentes diretos: esposo(a), filhos e pais dependentes. 
Deverão ser informados a lotação, o nome, idade e grau 
de parentesco de cada acompanhante. Caso o sócio queira 
levar algum membro da família e que não seja dependente, 
uma taxa de R$50,00 (cinquenta reais) deverá ser paga por 
pessoa convidada. É necessário o preenchimento da Ficha de 
Confirmação que está disponível no site do SINDECTEB O 
formulário deverá ser enviado para o Sindicato. 

A reserva de convites deverá ocorrer, impreterivelmente, até 
20/03/2014. Os convites serão encaminhados pelo Sindicato 
nominalmente a cada associado. Pedimos aos companheiros 
a doação de 01 quilo de alimento não perecível (exceto sal, 
açúcar e fubá). O SINDECTEB conta com a presença de 
todos os associados e novamente não medirá esforços para 
realizar uma festividade à altura de todos os companheiros. 

 
Dados para depósito (em caso 
de convite extra)

Banco do Brasil:

Agência: 0037-x  C/C: 354633-0

Vem aí a décima primeira 
Festa do Carteiro


