
                              SINDICATO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 

                         E TELÉGRAFOS E SIMILARES – SINDECTÉB / BAURU E REGIÃO 

                         REOP’s – REGIÕES OPERACIONAIS POSTAIS – ECT / DR / SPI 

                         REOP’s: BAURU – PRESIDENTE PRUDENTE – ARAÇATUBA 

                          BOTUCATU - SOROCABA 

             C.N.P.J. (M.F.) 50.844.935/0001-22   Inscrição Estadual: ISENTO 
                                                                                                                                                                                               

 
 
R. Batista de Carvalho, 4-33 – 4º andar – Salas 405/406/407/408 – Ed. Comercial – Centro – Cx. P. 183 – CEP 17010-901 – e-mail: sindicatoect@terra.com.br 

Fone/Fax: (14) 3232-6432 / 3222-5080 

COMUNICADO SINDECTEB 028/2013  

 
Bauru/SP, 22 de Agosto de 2013. 

 

Semana Negociações ACT 2013-2014 

 

 
 

Companheiros e Companheiras, 

 

Ao contrário do que havia sido divulgado na Ata da quarta reunião, feita no dia 15 de Agosto, a 

reunião de Negociações do Acordo Coletivo de Trabalho foi realizada nesta terça-feira (20/08) e 

não na quarta (21/08). Durante a reunião, os diretores retomaram alguns assuntos abordados no 

último encontro e novas cláusulas foram colocadas em pauta. Estiveram presente no encontro os 

companheiros Diviza (SINTECT-SP), Ronaldão (SINTECT-RJ), Rufino (SINTECT-TO), 

Moacir (SINTECT-RN) e Valdinez (SINTECT-RO). 

O debate se iniciou com a questão da Casa Própria e foi prosseguido com outros temas como o 

forecimento de Manual, Liberação de Dirigentes Sindicais, Distribuição domiciliar no período da 

manhã, Inovações Tecnológicas, Jornan de Trabalho e Registro de ponto. 

Na quarta-feira, 21/08, às nove horas da manhã, aconteceu mais uma reunião de Negociações do 

Acordo Coletivo de Trabalho. O encontro foi realizado com a presença dos companheiros Diviza 

(SINTEC-SP), Ronaldão (SINTECT-RJ), Moacir (SINTECT-RN), Rufino (SINTECT-TO) e 

Valdinez (SINTECT-RO). A reunião se iniciou com a discussão sobre as liberações sindicais e 

abordou também as Cláusulas referente à saúde e segurança do trabalhador.  

Mais informações estão disponíveis nas Atas das Reuniões O próximo encontro foi agendado 

para a terça feira, dia 27 de Agosto, em Brasília às duas horas da tarde. 

 

Atenciosamente, 

 

                                              José Aparecido Gimenes Gandara 


