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Assembleia Geral
Edital de convocação

O Presidente do Sindicato dos Empregados da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de 
Bauru e Região – SINDECTEB, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social 
da Entidade, convoca os trabalhadores da Base 
Territorial, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 24/06/2014, 
(terça-feira) às 17h30, em primeira convocação 
com 2/3 dos sócios e às 18h00 horas em segunda 
convocação com qualquer número de presentes, no 
Auditório do Sindicato dos Ferroviários da FEPASA 
de Bauru, localizado à Rua Antonio Alves, 7-61, 
neste Município de Bauru, a fi m de deliberarem a 
seguinte ordem do dia: 1.Avaliação e Deliberação 
sobre a Participação nos Lucros e Resultados – PLR 
dos anos de 2013 e 2014. 2.Decretação de Greve a 
partir das 00h (zero hora) do dia 25 de junho de 
2014. 
Bauru, 13 de Junho de 2014.
 José Aparecido Gimenes Gandara
-Presidente.

Expediente

José Ap. Gimenes Gandara

Companheiros e Companheiras

Junho promete ser um mês de muita luta 
para a categoria. A empresa se propôs 

a pagar uma PLR de valor irrisório aos 
trabalhadores e, além disso, manter os 
critérios adotados na PLR 2014 por 5 anos, 
isso sem nem terem sido discutidos ainda.

Uma Assembleia Geral, seguida de uma 
paralisação pontual, se faz necessária como 
forma de mostrar a nossa insatisfação 
diante da falta de reconhecimento da ECT! 
Conto com a presença massiva de todos 
Companheiros!

 Diante do posicionamento 
da empresa, o SINDECTEB e os 
demais Sindicatos fi liados à FINDECT 
suspenderam a sua participação na MNNP, 
aguardando uma nova proposta para dar 
continuidade às discussões.

 Estamos de olhos abertos! A 
empresa gasta Milhões na nova marca, 300 
milhões em investimentos nas Olimpíadas 
Rio 2016 e 500 Milhões no PDIA, e não quer 
pagar o que é justo ao trabalhador? Não 
vamos nos calar, vamos nos unir e lutar 
por aquilo que é nosso!!!

Boa Leitura 
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NotíciasNotícias

Assembleia geral dia 24/06 e 
paralisação dia 25/06: em busca de 
critérios justos no pagamento das PLR's.

O SINDECTEB conta com a 
participação de todos os trabalhadores 
e trabalhadoras em mais esta luta.

Venha para a luta!

AA situação da PLR, infelizmente, continua 
indefi nida. Apesar dos esforços do 
SINDECTEB e dos demais Sindicatos 

fi liados à FINDECT, não conseguimos avançar nas 
negociações por conta das propostas apresentadas 
pela Empresa. 

Propusemos que a Empresa pague a PLR 2013/2014 
de maneira linear e que discutamos os critérios 
para a PLR 2015 no Acordo Coletivo. Como 
contraproposta, a empresa aceitou pagar a PLR 
2013 de maneira linear, no entanto, propôs que os 
critérios da PLR 2014 valessem por 5 anos. O bom 
senso e a seriedade nos impedem de assinar essa 
proposta!

Negociações Suspensas
As negociações da MNNP sobre a PLR estão 
suspensas por conta dessa diferença nas 
propostas. Se a empresa apresentar uma proposta 

Assembleia
GERAL

GREVE
24/06

25/06

mais decente, nos comprometemos a reabrir as 
negociações e discuti-la!

Venha pra Luta Companheiro!
Para a categoria tomar conhecimento e encaminhar 
os próximos passos da negociação, o SINDECTEB 
estará realizando ASSEMBLEIA no dia 24 DE 
JUNHO, às 17:30 HORAS, na sede do Sindicato 
dos Ferroviários, que poderá deliberar, inclusive, 
por GREVE DA CATEGORIA. 

 Esperamos contar com a participação de 
todos, para que possamos reverter essa situação. 
Afi nal, se a empresa consegue disponibilizar 300 
Milhões de Reais para patrocinar as Olimpíadas 
Rio 2016, cremos que ela tem como disponibilizar 
algo a mais para pagar uma PLR JUSTA E 
HONROSA aos TRABALHADORES DOS 
CORREIOS!

PLR 2013/2014:
O TRABALHADOR NÃO MERECE MIXARIA! 
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Notícias

Retorno de Anistiado do Plano Collor

Encontro de Delegados e Diretores em Bauru

No dia 16 de junho, o vice-presidente do Sindicato, 
Sr. Luiz Alberto Bataiola, esteve na GEREC para o 

retorno do Companheiro Arnaldo Antônio Bruno para os 
quadros de Trabalhadores dos Correios. 
O Companheiro havia sido demitido durante a malfadada 
“Reforma Administrativa” do governo Collor. 
A ele, as nossas Boas Vindas em seu retorno aos 
Correios, de onde, aliás, jamais deveria ter saído, fruto de 
injustiça cometida contra ele e outros da categoria.  Os 
companheiros somente retornaram graças à intensa luta 
do SINDECTEB e da FINDECT.

Aconteceu no sábado, dia 31 de Maio, 
o VII encontro de Delegados e 

Diretores do SINDECTEB, na cidade de 
Bauru. Um dos objetivos do encontro foi 
a defi nição da pauta de reivindicações 
de 2014/2015, além da defi nição das 
Mesas Temáticas de 2014/2015.

Durante a Assembleia, que antecedeu 
o encontro, foi apresentado o balanço 
patrimonial do ano de 2013, referendado 
pelos companheiros. Também foi 
aprovada a pauta de reivindicações 
para o acordo coletivo de 2014/2015, 
baseada nas propostas apresentadas 
pelos Diretores e Delegados do 
SINDECTEB e dos Trabalhadores da 
base. A pauta pode ser conferida no site 
do SINDECTEB.

Seguindo com as apresentações, 

o Presidente do SINDECTEB, 
Companheiro Gandara, compartilhou 
com os presentes as conquistas e lutas 
do Sindicato no primeiro semestre de 
2014. 

Conselho de Administração
Marcos Cesar Alves Silva, Membro do 
Conselho de Administração da ECT, 
apresentou os resultados e realizações 
da empresa, bem como a atuação do 
Conselho e os desafi os e metas para o 
futuro. 

DIEESE
O companheiro Roberto Sugiyama, do 
DIEESE, trouxe a discussão em torno 
dos salários dos Correios, comparando 
os valores com outras empresas públicas 
brasileiras. Segundo ele, há muito que 
melhorar ainda, tendo em 
vista que os salários dos 
Correios são os mais baixos 
quando comparados a 
outras categorias. Roberto  
ofereceu colaboração na 
construção das cláusulas 
econômicas da data base, 
que serão defi nidas no 3º 
Congresso da FINDECT, no 
fi nal do mês de Junho.

Assessoria Jurídica
No período da tarde foi a vez do corpo 
jurídico do SINDECTEB apresentar e 
explicar as ações que o Sindicato vem 
construindo e repassar as informações 
dos processos que já estão correndo na 
Justiça. Para acompanhar os processos 
e ações movidas pelo Sindicato, bem 
como os documentos e explicações 
de cada um deles, acesse o site do 
SINDECTEB.

3º Congresso FINDECT
Nos próximos dias 28 e 29 de junho 
acontecerá o III Congresso de diretores 
da FINDECT, em São Paulo, onde será 
defi nida a Pauta de Reivindicações 
unifi cada dos Sindicatos Filiados para a 
Campanha Salarial de 2014/2015. 


