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CARTA DO PRESIDENTE

José Ap. Gimenes Gandara
Companheiros e Companheiras,
O ano se aproxima de seu final, mas as atividades não param por aqui. Diretores e Delegados
do SINDECTEB estão realizando diversas reuniões setoriais nos últimos meses para recolher
as queixas e necessidades dos Trabalhadores e informar sobre as mudanças envolvendo a
taxa negocial e as diretrizes de luta envolvendo o Postalis e a Postal Saúde, que são dois dos
principais focos da luta sindical após o fim da Campanha Salarial deste ano.
Felizmente, a intensidade e constância da luta pelos direitos ecetistas têm dado certo. Junto
com outras entidades representativas de trabalhadores de empresas estatais, nós estamos
conseguindo pautar audiências públicas para falar sobre saúde e previdência privada junto às autoridades, seja em Brasília
ou na política local, como aconteceu nas Câmaras Municipais de Ourinhos, Araçatuba e Presidente Prudente. Em um
momento de tamanha instabilidade política, é importantíssimo garantir a união das categorias em prol de um bem comum
e, claro, cobrar e fiscalizar o trabalho dos políticos eleitos, independentemente da esfera de poder que ocupam.
Apesar da intensificação da luta pelo Postalis e Postal Saúde, temos mais uma pauta a lutar. Trata-se da decisão do STF
sobre a estabilidade dos funcionários. Apesar da decisão ser parcialmente favorável, muita coisa ainda pode acontecer, e nós
vamos acompanhar de perto este assunto a fim de garantir que nenhuma injustiça seja aplicada aos nossos Companheiros.
O SINDECTEB, assim como os demais Sindicatos filiados à FINDECT estão acionando seus Departamentos
Jurídicos e fazendo um grande trabalho analítico para buscar formas de previnir casos de demissão sem motivação
e trazer mais segurança para a carreira dos associados. Não iremos abrir mão da estabilidade! Seguimos em frente
com essa luta e não mediremos esforço para que consigamos recuperar um direito tão importante, não apenas
para o Trabalhador, mas para toda a sua família. BOA LEITURA!

PLANO DE SAÚDE: SINDECTEB PARTICIPA DE AÇÕES EM BRASÍLIA
O Tesoureiro do SINDECTEB, Anézio Rodrigues, foi à Brasília
participar de eventos referentes à saúde e administração de
planos de saúde. Anézio representou o SINDECTEB e se uniu
aos representantes da FINDECT e dos Sindicatos Filiados
para participar de um encontro de Dirigentes e Assessores
Jurídicos de entidades representativas dos trabalhadores. O
evento ocorreu na sede da FENAE.
Foram debatidas estratégias judiciais que serão aplicadas
para enfrentar as resoluções da CGPAR, em especial, a
resolução 23. A reunião contou com a presença dos subprocurador-geral do Trabalho, André Spies. Durante o evento
ficou deliberada a elaboração de uma denúncia sobre as
resoluções 22 e 23 da CGPAR, que foi entregue ao Ministério

Público do Trabalho. A denúncia foi protocolada no dia 26 de
setembro às 14h, sendo entregue ao Procurador-Geral do
Trabalho em exercício, Luis Eduardo Guimarães Bojart.
Além do evento da CGPAR, o SINDECTEB também
esteve presente em um curso sobre Governança Corporativa
realizado pela FGV em parceria com o Postal Saúde, entidade
da qual Anézio faz parte do Conselho Deliberativo.
O programa da FGV visa ampliar os conhecimentos sobre
Ética, Compliance e Governança Corporativa, que são três
assuntos fundamentais para a gestão de empresas e qualquer
tipo de entidade representativa dos trabalhadores.

VISITAS SETORIAS: PIRAJU E DOIS CÓRREGOS
Nos últimos meses, os Diretores e Delegados do
SINDECTEB estão realizando uma série de visitas às
unidades dos Correios lotadas na base do Sindicato. Em
muitas unidades, o que se vê é uma grande lista de problemas,
como falta de contingente, problemas de infraestrutura,
desrespeito às entregas matutinas e falta de viaturas para
entrega. O SINDECTEB mantém um processo constante
de visitas setoriais, que são feitas com o intuito de analisar
quais são as demandas de cada unidade. Dentre algumas
das visitas feitas, destacamos aqui as respostas dadas pela
ECT em relação às ACs de Dois Córregos e Piraju.

EXPEDIENTE

Projeto Gráfico

As respostas, assim como de costume, trazem justificativas
genéricas para algumas questões, o que demanda fiscalização
e cobrança constante por parte do SINDECTEB. Esses são
apenas alguns dos itens que constaram nos ofícios, sendo
que o Sindicato pretende agendar reuniões na CORET para
debater outros temas pertinentes envolvendo as unidades.
Continuamos em busca de melhores condições para os
Trabalhadores Ecetistas, a luta não para. Novas reuniões em
outras unidades serão realizadas ainda este ano. Caso sua
unidade esteja enfrentando problemas, contate a equipe do
SINDECTEB. VEJA TODOS OS DETALHES NO NOSSO SITE
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JURÍDICO: ASSOCIADOS CONQUISTAM VITÓRIAS NA JUSTIÇA
O Departamento Jurídico do SINDECTEB ingressou com
aproximidamente 1300 Ações Judiciais Individuais na
Justiça do Trabalho requerendo as Progressões Horizontais
por Antiguidade e Merecimento, devidas pelo PCCS/95, que
a ECT, irregularmente, deixou de pagar. Neste mês, mais 3
companheiros (veja foto e nomes ao lado) estiveram na sede
do SINDECTEB para recebimento dos valores retroativos.
O caso do Companheiro e Aposentado Ivo Luiz Storti
é uma representação da luta pelos aposentados, algo
que o SINDECTEB sempre fez questão de acompanhar e
estar presente. Mesmo após o fim da carreira Ecetista, é
fundamental que os Aposentados busquem os seus direitos,
sendo que sempre poderão contar com a equipe e a diretoria
do SINDECTEB para obter suas vitórias e esclarecer dúvidas.

Vilma da Silva Alves - Macaraí

Gratificação de Função

O Departamento Jurídico garantiu mais uma vitória
para uma companheira que reclamava seus direitos à
gratificação de função. Após mudanças na legislação
trabalhista, a Súmula 372 do TST sobre gratificação
de funçao após 10 anos ganhou interpretação
restritiva. Visando garantir que a funcionária não
fosse prejudicada pela mudança da lei, foi elaborada
reclamação trabalhista para incorporar a gratificação
de função, mesmo sem a reversão ao cargo efetivo.

Jeremias dos Santos - Lençóis Paulista

AADC - Acidente de Trabalho

Após sofrer acidente de trabalho e ser reabilitada
para outra função, a companheira Mônica Deltrejo
Costa (Cargo: Carteiro) teve seu Adicional de
Atividade, Distribuição e Coleta retirado pela ECT.
Diante da situação, o SINDECTEB acionou o
Departamento Jurídico, que obteve por meio de Ação
Judicial a incorporação do AADC no contracheque da
funcionária, com direito aos valores retro ativos.

Ivo Luiz Storti - Aposentado (Jaú)

STF: ESTABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS
No dia 10 de outubro de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF)
apreciou Embargos de Declaração, dentro do Recurso Extraordinário
(RE 589.998/PI), apresentado pela direção dos Correios, sobre a
questão que envolve a estabilidade de seus Trabalhadores. A decisão
proferida foi favorável aos Trabalhadores, segundo análise do Depto.
Jurídico do SINDECTEB. Foi mantida a estabilidade dos Ecetistas
e reforçada a tese da motivação para a demissão. No entanto,
informamos que o processo ainda não está encerrado. Cabem outras
análises mais completas sobre a decisão. Ou seja, após a publicação
do julgamento, o SINDECTEB disponibilizará um posicionamento
técnico sobre os efeitos que a decisão causa na categoria.
Continue acompanhando atentamente os canais de comunicação do
SINDECTEB. O momento exige a união e ampla mobilização contra
todo e qualquer ataque aos direitos e benefícios historicamente
conquistados, através de muitas lutas, greves e demissões de
companheiros e companheiras trabalhadores dos Correios.
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ATENÇÃO AOS COMPANHEIROS:
Todos os trabalhadores filiados têm direito
à assistência jurídica do SINDECTEB.
Vários companheiros que recorrem ao
Departamento Jurídico do Sindicato estão
obtendo resultados em suas lutas.

Filie-se ao SINDECTEB e deixe seus
processos e necessidades jurídicas nas
mãos de uma equipe preparada.
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POSTALIS: VEREADORES DE OURINHOS, ARAÇATUBA E
PRESIDENTE PRUDENTE APOIAM A LUTA DO SINDECTEB
O SINDECTEB esteve presente na sessão da Câmara
Municipal de Araçatuba, realizada na segunda-feira, dia 17
de setembro. Dentre os assuntos a serem tratados na ordem
do dia, estava o Requerimento de Apoio à luta contra a atual
situação do Postalis.
Foi apresentado um resumo dos principais fatos, tais como
•
•
•
•

Diretores Diomédio Francisco, Laércio Emiliano Alves e André
Akira, juntamente com o delegado do SINDECTEB Ivanir
Carlos de Souza.
Durante o ato, a Câmara Municipal emitiu seu total apoio à
luta Ecetista contra a situação do Postalis. Foi apresentado ao
público todo o histórico de corrupções e desmandos ocorridos
no fundo de pensão dos Correios desde o saldamento do plano
BD até as investigações envolvendo o Banco BNY Mellon.
Os vereadores mostraram-se favoráveis à luta das entidades
representativas dos Trabalhadores dos Correios.

A má gestão do Postalis
A degradação da instituição devido às gestões
políticas e focadas apenas nos interesses partidários
A corrupção e os escândalos envolvendo
investimentos e parcerias, como a realizada com a
BNY Mellon
O saldamento do Plano BD

O tema contou com a fala dos vereadores, que abordaram a
questão das privatizações de empresas estatais e a ameaça
desse movimento à soberania nacional, também houve
falas sobre a insegurança do Trabalhador Ecetista frente às
incertezas políticas e o histórico de lutas da Categoria.
O requerimento de moção foi aprovado pela Câmara e faz coro
às demais formas de apoio e compromisso que o SINDECTEB
e a FINDECT realizam na questão do Postalis.
O SINDECTEB esteve presente na Sessão na figura de
Silvio Prudêncio, Diretor Sindical na Região de Araçatuba. Na
Câmara de Presidente Prudente, não houve exposição por
parte dos Vereadores, porém, foi aprovada a Moção de Apoio
contra os desmandos do Postalis e apoio aos funcionários.
No dia 8 de agosto, a Câmara Municipal de Ourinhos foi
palco de mais uma Moção de Apoio à situação de luta do
Postalis, a terceira realizada nas Câmaras Municipais da
região do SINDECTEB. A moção de apoio foi pedida pelo
vereador Cícero de Aquino e autorizada pelo Presidente da
Casa, vereador Alexandre Dauage. Estiveram presentes os

CGPAR: ENTIDADES PROTOCOLAM DENÚNCIA CONTRA
AS RESOLUÇÕES 22 E 23
O SINDECTEB e a FINDECT estiveram presentes no
encontro de Assessorias Jurídicas e Diretores de Entidades
Representativas dos Trabalhadores, que ocorreu em Brasília
no último dia 20 de setembro. O evento teve como objetivo
reunir as entidades para discutir as ações a serem realizadas
contra as resoluções 22 e 23 da CGPAR, que alteram o Plano
de Saúde e abrem precedentes para a cobranças de altos
valores e alterações nos critérios de inclusão de dependentes.
O evento contou com a presença de representantes de
diversas categorias e também com membros de órgãos
governamentais, como o Ministério Público do Trabalho. Dentre
as deliberações realizadas durante o encontro, foi firmado o
compromisso de elaboração de uma denúncia referente às
resoluções 22 e 23 da CGPAR. A denúncia foi protocolada no
dia 26 de setembro no Ministério Público-Geral do Trabalho,
em Brasília.
Este não é o primeiro encontro ou debate sobre o tema.
No dia 6 de setembro, os representantes dos trabalhadores
estiveram reunidos no Ministério Público do Trabalho (MPT)

e discutiram os impactos das resoluções da CGPAR sobre os
planos e quais são os efeitos a longo e curto prazo. A audiência
contou com a presença da deputada federal Erika Kokay (PT/
DF), que é autora do Projeto de Decreto Legislativo (PDC
956/2018), que visa suspender os efeitos das resoluções da
CGPAR.
No dia 28 de agosto, o SINDECTEB esteve presente na
audiência pública promovida pela Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público (CTASP). A audiência foi
realizada na Câmara dos Deputados, casa onde o Projeto de
Decreto Legislativo (PDC) nº 956/2018 aguarda a nomeação
de um relator.
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