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CARTA DO PRESIDENTE

José Ap. Gimenes Gandara
Companheiros e Companheiras,
Muita gente já se pergunta como será 2019, tanto em suas vidas profissionais quanto fora delas. Uma
coisa é fato: o próximo ano carrega incertezas e dúvidas. A extinção do Ministério do Trabalho, a reforma
trabalhista e as mudanças na Previdência acendem um alerta em toda a classe trabalhadora do país.
As mudanças demonstram que será necessária, mais do que nunca, a união dos trabalhadores e
fortalecimento das representatividades. Para os Ecetistas, a unificação da voz é a principal arma contra
as mudanças retrógradas nos direitos trabalhistas e para demonstrar a total contrariedade ao projeto
de privatização dos Correios. A categoria já sofre há tempos com o sucateamento, encaminhado
propositalmente pelas direções da empresa para preparar a privatização. A falta de concursos, a ausência de investimento em melhorias e
todos os desmandos são ótimos temperos para a privatização, por isso, a palavra de ordem para 2019 é LUTA ACIMA DE TUDO.
A meta do SINDECTEB e dos demais Sindicatos filiados à FINDECT será a manutenção de direitos, o respeito às Instituições Democráticas
e à Constituição. Unidade e mobilização permanente devem ser o norte da luta da classe trabalhadora em 2019. Os trabalhadores dos
Correios serão, mais uma vez, parte importante dessa luta, com todos unidos na resistência, em defesa da democracia e dos direitos
conquistados. Manter o Acordo Coletivo de Trabalho em 2019 exigirá uma grande luta. Em 2018 já foi necessário muito suor para conseguir
que a empresa honrasse seu compromisso. Não imaginamos que o próximo ano seja diferente, tampouco, mais fácil.
Muitas cláusulas do ACT devem voltar para a mira da direção dos Correios, que visam reduzir direitos e enfraquecer a Classe Trabalhadora.
A participação consciente da categoria na luta e no Sindicato é necessária para garantir recursos e manter a resistência aos ataques aos
direitos. É isso que precisaremos fazer em 2019: Manter o espírito combativo em alta e se mobilizar para que seja criada uma grande voz
Ecetista, capaz de expor aos novos governantes que os trabalhadores dos Correios querem menos desmandos e mais atitude positiva.
Apesar do fim da Campanha Salaria, nunca é demais lembrar o tema que nos guiou durante todo o ano de 2018: NENHUM DIREITO A MENOS!

APOSENTADOS: RECADASTRAMENTO NA POSTAL SAÚDE SOFRE ALTERAÇÃO DE DATAS
A Postal Saúde adiou de 2 de janeiro para 4 de fevereiro o
início da Campanha de Recadastramento dos Aposentados.
A ocorrerá no período de 4 de fevereiro a 29 de março de 2019. O
objetivo é atualizar os dados cadastrais dos seus beneficiários,
algo necessário para continuar garantindo a assistência
médica e odontológica pelo plano de saúde.
Os beneficiários aposentados receberão em suas
residências uma carta da Postal Saúde informando sobre o
Recadastramento. Confira os documentos necessário para
o recadastramento. Lembrado que eles devem ser enviados
via Correio ou apresentados na Unidade de Representação
Regional da Postal Saúde mais próxima de sua localidade.

Os documentos necessário são:
•
•
•
•

Formulário de Atualização Cadastral de Dados Financeiros FOP 150.03 (será enviado para a residência do aposentado)
Comprovante de recebimento do benefício INSS (exercício
2019), disponível a partir de fevereiro.
Comprovante de recebimento de benefício POSTALIS (se
participante - exercício 2019); disponível a partir de fevereiro.
Comprovante de residência

Endereço para envio da documentação:

Caixa Postal 9555, CEP: 70.040-976 / Brasília-DF

CONFIRA AS PRINCIPAIS CONQUISTAS DE FINAL DE ANO PARA OS TRABALHADORES
Já faz alguns anos que a ECT tenta reduzir os direitos de seus
trabalhadores durante as negociação do Acordo Coletivo. Dentre as
mudanças, a empresa insiste na tentativa de acabar com benefícios
que são fundamentais para que os Ecetistas tenham um final de ano
mais farto junto com sua família. Um dos benefícios que sempre
encontra-se na mira da direção da Empresa é o Vale-Peru. Ele é
previsto no Acordo Coletivo de Trabalho e, por meio das negociações
coletivas, teve seu valor alterado, passando a contar com 26 e não 23
folhas de ticket. O SINDECTEB informa aos seus Associados que o
Vale-Peru deve ser creditado no dia 14/12, com valor de R$ 1.024,95.
Fique atendo às datas para os demais benefícios de final de ano:
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PCCS: VITÓRIA PARA MAIS SETE COMPANHEIROS!
Na manhã de terça-feira, dia 28 de novembro, mais
três companheiros estiveram presentes na sede do
SINDECTEB para se reunir com a equipe Jurídica e os
Diretores do Sindicato e verificar os procedimentos finais
para recebimento dos valores do processo do PCCS.
Estiveram presentes os Companheiros Mauro Messias
do Santos (Atendente Aposentado, que era lotado na AC
Andradina), André Sandes Garrio (Carteiro, lotado no CDD
Andradina) e Nei Celso Guariza Junior (Atendente lotado no
AC Araçatuba).
Nesta terça-feira, dia 11 de dezembro, foi a vez do
Companheiro Aposentado Cláudio Naldi Margonato (AC
Piraju), mais um que se juntou ao grupo de mais de 30

companheiros que receberam seus valores nos últimos
meses.
No dia 12 de Dezembro, mais três companheiros
compareceram à Sede do SINDECTEB, foram eles Pedro
Goes, carteiro motociclista lotado na AC Inúbia Paulista;
Jaciara Carvalho, Agente Inspetor Regional, lotada na
CSEP e um companheiro de Bauru que preferiu não se
identificar. Na parte da tarde, o Companheiro Wilson
Correia, do CDD Ourinhos, também compareceu ao
Sindicato para conversar com os advogados.
Todos confiaram no trabalho do Departamento
Jurídico do Sindicato e estão recebendo até o final desta
semana os valores devidos pelo Correio em relação às
progressões do PCCS. Ainda há mais processos a serem
julgados, aguardamos as decisões da justiça para veicular
as informações.

SOMENTE NESTE ANO FORAM 33
ASSOCIADOS QUE RECEBERAM SEUS
VALORES! EM 2019, O DEPARTAMENTO
JURÍDICO ESPERA QUE O CONTINGENTE
SEJA AINDA MAIS AMPLO!

APÓS AÇÃO DOS SINDICATOS, ECT LIBERA VALE TRANSPORTE BENEFÍCIO NO DIA 7/12
O novo sistema de distribuição do Vale-Tranporte exigiu
que os Trabalhadores realizassem um recadastramento para
recebimento do benefício. As mudanças causaram muita
confusão, alguns trabalhadores não fizeram o procedimento
dentro do prazo, enquanto outros relataram problemas
técnicos durante o recadastramento.
De prontidão, a ECT suspendeu o benefício de quem não
executou o recadastramento. Muitos pagaram a condução
do próprio bolso para se deslocar de sua casa à unidade,
algo temeroso diante do nível salarial dos Correios. Muitos
trabalhadores simplesmente não têm dinheiro para pagar as
tarifas diárias exigidas pelas empresas de transporte.
Diante disso, Sindicatos Filiados à FINDECT entraram em

ação e contataram a empresa desde o primeiro momento. Foi
necessária muita pressão e insistência até que o problema
fosse solucionado e o vale-tranporte fosse pago.
A solução apresentada foi o pagamento a todos. A data
definida foi 7 de dezembro. A partir de janeiro, o fornecimento
volta a ser disponibilizado em créditos no cartão, contudo,
fica o alerta para que todos regularizem sua situação por
meio do sistema e-benefícios até o dia 10/12/2018.
É importante que isso seja feito pois o recadastramento
anual é uma exigência legal. Se o trabalhador não atualizar
suas informações no sistema, a ECT ganha o direito de
suspender o benefício sem ferir nenhuma cláusula do ACT
ou das leis trabalhistas.
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ENCONTRO DA QUESTÃO RACIAL DA FINDECT DISCUTE A RESISTÊNCIA DOS
NEGROS E NEGRAS NA FORMAÇÃO DO BRASIL
O encontro aconteceu em São Paulo, no sábado, dia 24 de
novembro de 2018. O evento representou um espaço de
desabafos, debate e expectativas. Com a representação de
dirigentes sindicais dos Correios, CTB, PcdoB, UNEGRO
e UBM, as falas levaram diversidade e riqueza ao debate
proposto pela secretaria da Questão Racial da FINDECT.
Dentre os participantes do encontro, nosso Companheiro
Timóteo esteve presente e participou da mesa de discussão.
“Espero que futuramente o evento da FINDECT se transforme
em eventos que possamos discutir junto com as famílias e
comunidades onde os Ecetistas estão presentes, para que
possamos ampliar o debate sobre a resistência, igualdade e
cultura negra.”
DIRIGENTES PROPÕEM UNIÃO:
Os representantes dos Sindicatos filiados a FINDECT
foram muito claros e firmes em suas falas. É preciso União
da categoria para enfrentar o racismo, a desigualdade e as
ameaças contra as conquistas dos Trabalhadores! E um passo
dessa unidade esta marcada na presença do Secretário geral,
e da secretaria da questão racial da FENTECT no evento.
Os trabalhadores dos correios são uma categoria forte e terão
de mostrar essa força na resistência na luta. A união é o mais
importante neste momento”, afirma Ricardo (negopeixe),
diretor da secretaria de política racial da FINDECT.

Resistência, luta e igualdade. Essas são as palavras que
marcaram os discursos dos participantes do Encontro da
Questão Racial da FINDECT. Resistência para enfrentar as
dificuldades, o preconceito e as ameaças advindas de grupos
criminosos que incitam o racismo. Luta para manter e avançar
nas conquistas históricas do negro na sociedade brasileira. E
igualdade de direitos para a classe trabalhadora.

PREVIDÊNCIA: AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO INDICA CPI PARA APURAR
ROMBO DO POSTALIS
do Postalis paguem suas dívidas. Somente assim será
possível acabar com essa enorme injustiça, que é fazer os
trabalhadores dos Correios, aposentados e ativos, pagarem
pelo rombo resultante de má gestão e ações fraudulentas.
VOZ AOS TRABALHADORES
Marcos Sant’Aguida também questionou o fechamento de
portas para os trabalhadores pelo interventor do governo
Temer. Com isso, os maiores interessados e prejudicados
com a situação do fundo não estão podendo participar das
decisões e dos rumos definidos pela intervenção.
REPRESENTANTES DA CATEGORIA
Foi denunciado também o fato de que representantes dos
trabalhadores, eleitos para a Diretoria do Postalis, foram
impedidos de tomar posse por decisão do governo e devido
à intervenção. Esses diretores eleitos iriam assumir e
comandar uma auditoria, para esclarecer toda a situação e
para verificar as ações executadas pela intervenção.
CPI DO POSTALIS
Um dos pontos fundamentais da audiência tangenciou a
elaboração de uma CPI específica para investigar e levantar
todas as irregularidades existentes no Postalis, com vistas
a mudar a situação atual, em que o trabalhador da ativa e
aposentados está pagando toda a conta sozinho. Essa
proposta precisa do apoio dos parlamentares para sua
realização.

No dia 20 de Novembro, o dirigente da FINDECT e do
SINTECT-RJ, Marcos Sant’Aguida, participou de mais uma
audiência pública para tratar de questões relacionadas ao
Postalis.
A Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado foi importantíssima
por colocar em debate a situação dos fundos de pensão de
estatais e a situação comum de rombo e encargo sobre
os trabalhadores, que estão sendo obrigados a pagar por
dívidas que não contraíram.
Veja os pontos apresentados pelo diretor da FINDECT:
QUEDA NA POUPANÇA
Sant’Aguida cobrou diretamente de Walter Carvalho Parente,
interventor do governo Temer no Postalis, posicionamento
sobre a reserva de poupança dos trabalhadores, que
vem sendo reduzida mês a mês, como é constatável nos
extratos. O interventor se esquivou e não respondeu esse
questionamento, o que é no mínimo temeroso.
E COMO FICA A DÍVIDA?
O representante da FINDECT também denunciou a ação
fraudulenta do banco norte-americano BNY Mellon. O banco
era responsável por administrar investimentos com os fundos
do Postalis e foi responsável direto pelo prejuízo de mais de
R$ 5 bilhões, causados por uma série de erros administrativos
e atitudes questionáveis. Esse valor é devido ao fundo, e
Sant’Aguida solicitou apoio dos parlamentares para que algo
fosse feito, de modo que os trabalhadores não tenham que
pagar uma dívida que não é de sua responsabilidade.
É preciso garantir que o BNY Mellon e todos os devedores
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