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ANISTIADOS CONQUISTAM DIREITO À INCORPORAÇÃO DO IGQP

Toda Mulher é Única,
Mas nao podemos

i

deixar de homenagear
Cada uma

de todas as que existem dentro de

Você
Uma homenagem do SINDECTEB à todas as Companheiras Ecetistas.

Decisão foi comemorada pelos Trabalhadores. Em reunião realizada em Bauru, foram feitos os últimos esclarecimentos. 
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SINDECTEB E FINDECT REFORÇAM SEU APOIO AOS CANDIDATOS AO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE

CARTA DO PRESIDENTE
José Ap. Gimenes Gandara
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José Ap. Gimenes Gandara

Companheiros e Companheiras,
Nos aproximamos do fim do primeiro trimestre do novo governo e muitas dúvidas ainda pairam 

sobre a cabeça dos Trabalhadores brasileiros. A reforma da previdência e as ameaças de privatização 
tem deixado muitos Companheiros sem saber como vão se aposentar e quais serão as novas regras. 
Junto com isso, vem o temor das demissões em caso de privatização. Tudo isso ainda é somado pelas 
dificuldades enfrentadas na Postal Saúde (com suas contribuições altíssimas) e o Postalis. O Caso do 
Postalis é ainda mais preocupante, principalmente se levarmos em consideração o atual contexto de 
incerteza em relação à Previdência Social e as novas diretrizes.

Apesar de todos os desafios, seguimos em frente, sempre em busca de melhorias para a Categoria e nunca abaixando a cabeça 
perante a necessidade de luta. Em relação à Saúde do Trabalhador, o SINDECTEB e a FINDECT estão apoiando duas Chapas para a 
eleição do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. As Chapas 169 e 164, ambas formadas por pessoas de nossa confiança e que tem 
o compromisso de lutar pela transparência na gestão e melhoria em todos os aspectos que tangenciam o atendimento ao trabalhador. 

Outro bom motivo que temos para comemorar é a conquista do IGQP e do pagamento retroativo do benefício para os funcionários 
Anistiados. Confesso aos Companheiros que foi emocionante estar presente na reunião realizada no Ministério do Trabalho em Bauru, 
onde pudemos comemorar juntos essa importante e justa vitória.

Por fim, gostaria de deixar o meu reconhecimento e de toda a Diretoria do SINDECTEB à luta das Mulheres. A luta por equidade é 
fundamental em uma sociedade que ainda possui inúmeros traços de machismo e injustiça. As mulheres sempre fizeram parte das 
bandeiras de luta e merecem o respeito e lugar de fala que NUNCA deveria ser retirado. O ideal de respeito e de empoderamento movem 
o dia Internacional das Mulheres, portanto, fica aqui o recado aos nossos Companheiros: Respeite, valorize e trate as mulheres com 
igualdade. O machismo precisa ser extinto de nossa sociedade para que possamos viver uma sociedade mais plena e de respeito. 

Março

O SINDECTEB e a FINDECT estão apoiando duas chapas 
nesta eleição do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. 
Em ambas as Chapas, os representantes traduzem a 
integridade e o compromisso com os Trabalhadores, dois 
pontos totalmente necessários para atuar no Conselho da 
Postal Saúde. A FINDECT e os Sindicatos filiados pedem o 
apoio da categoria no voto para essa eleição.

CONFIRA AS CHAPAS APOIADAS:

Chapa 169
Membros: Anézio Rodrigues (titular) e João Pinheiro de 
Barros Neto (suplente)

Chapa 164
Membros: Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro (titular) e Maxy Hellen 
de Morais (suplente)

Período de campanha dos candidatos:
18 de fevereiro a 22 de março.

Como será a eleição:
Os trabalhadores Ecetistas Ativos e Aposentados receberão 
uma senha e login para a votação em sua residência. 
Com essa senha em mãos, cada um deve entrar no site  
https://postalsaude.eleja.com.br/ e informar seu nome, CPF, 
número de matrícula e data de nascimento.

Cada eleitor poderá votar em duas chapas para o Conselho 
Deliberativo da Postal Saúde. A votação acontecerá 
exclusivamente pela internet, podendo ser feita por tablet, 
smartphone ou computador.

Período de votação:
18 a 22 de março

Resultado:
22 de março, após o encerramento da votação.

Acesse o site do SINDECTEB para saber mais sobre as 
plataformas das Chapas 164 e 169. 

DIRETORES E DELEGADOS ENTREGAM UMA PEQUENA LEMBRANÇA ÀS COMPANHEIRAS ECETISTAS 
NO DIA 8 DE MARÇO

Os Diretores e Delegados do SINDECTEB visitaram unidades 
e entregaram às Companheiras Ecetistas uma singela 
homenagem pelo Dia Internacional da Mulher. A lutas das 
mulheres em nossa sociedade merece um reconhecimento 
muito mais amplo do que apenas um pequeno presente. As 

mulheres são fundamentais para seus núcleos familiares e o 
SINDECTEB reforça seu apoio às políticas de empoderamento 
feminino e luta por igualdade de gênero. As companheiras que 
não receberam o presente em mãos receberão a homenagem 
em suas casas ou na unidade.
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No dia 7 de março, a Assessoria Jurídica do SINDECTEB 
reuniu-se com funcionários anistiados dos Correios 

para informar sobre o a andamento da ação relacionada à 
incorporação do IGQP. 

Para os Companheiros que não acompanham o caso. Os 
funcionários foram ilegalmente desligados em 1990 devido à 
reforma administrativa feita durante o governo de Fernando 
Collor de Melo, que extinguiu a Diretoria Regional de Bauru e 
demitiu os trabalhadores.  Durante o período de afastamento, 
o IGQP foi incorporado ao salário dos trabalhadores da ativa, 
contudo, quando os Anistiados foram readmitidos seus 
postos de trabalho, em 2010, foram cerceados do direito de 
receber essa gratificação.

O SINDECTEB entrou com ação coletiva, que foi foi 
finalizada neste ano. A Justiça decidiu pela incorporação do 
IGQP (8,9% sobre o salário) aos vencimentos dos Anistiados, 
com direito a pagamento retroativo, referente ao período do 
retorno, ou seja, a partir de 2010.

Ao todo, a ação coletiva envolveu 39 Anistiados, que 
confiaram no trabalho da Assessoria Jurídica do SINDECTEB 
e obtiveram suas vitórias. A reunião realizada na semana 
passada teve como objetivo informar que a ECT está 
efetuando o pagamento dos valores aos Anistiados. Foi 
realizado depósito judicial, sendo que nas próximas semanas 

todos os valores serão liberados pela Justiça.

“ A decisão da Justiça do Trabalho vem como um 
importante sinal da isonomia entre os trabalhadores da 
mesma empresa” afirmou a advogada Ana Laura Moraes, 
integrante do Corpo Jurídico do SINDECTEB.

Aos Trabalhadores Anistiados que depositaram sua 
confiança nas mãos do Corpo Jurídico do SINDECTEB, 
gostaríamos de parabenizar cada um pela vitória. Todos 
os Diretores, Advogados e Funcionários sentem-se muito 
satisfeitos pela decisão da Justiça, que atenua, mesmo que 
de maneira branda, os deslizes cometidos pela ECT e pelo 
governo em seu passado. Deslizes esses que acabaram por 
punir injustamente Trabalhadores dedicados e pessoas que 
tiveram que se reinventar para continuar a dar o sustento 
para suas famílias. 

Essa vitória não é apenas para os Anistiados, mas para 
toda a categoria e para nós, que sentimo-nos gratos e 
realizados pelo trabalho que pode ser feito em prol dos 
Ecetistas Anistiados e suas famílias. 
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DEPTO. JURÍDICO CONQUISTA VITÓRIAS PARA COMPANHEIROS

DEPTO. JURÍDICO SE REÚNE COM ANISTIADOS PARA INFORMAR SOBRE O PROCESSO 
REFERENTE AO IGQP

O companheiro José Ricardo Martao, Carteiro Motorizado 
lotado na UD Dracena foi mais um Associado que comemorou 
conosco o resultado do seu processo referente aos steps do 
PCCS/95. No dia 27 de Fevereiro, José Ricardo se encontrou 
com o Advogado Marcos Barcellos e parte da Diretoria do 
Sindicato para receber as últimas instruções relacionadas 
ao seu processo. 

Já o Companheiro Paulo Batista de Souza venceu uma 
ação movida contra a Postal Saúde. O Departamento 
Jurídico ingressou com ação judicial para garantir que todos 
os procedimentos médicos necessários fosse efetuados. Na 
sentença, além de ser confirmado o direito do Companheiro 
aos procedimentos médicos e cirúrgicos, a Justiça condenou 
a Postal Saúde a pagar indenização por danos morais, 
já que a instituição negou indevidamente os pedidos do 
Companheiro Paulo. 

José Ricardo  Martao e a Diretoria do SINDECTEB

Paulo Batista de Souza em reunião com Depto. Jurídico

O Departamento Jurídico do SINDECTEB está com um novo prazo para que os Associados enviem seus documentos e 
ingressem com ação referente às progressões do PCCS. A todos que se interessam pelo processo, é fundamental esclarecer 
que a reforma trabalhista trouxe algumas mudanças para o processo. As ações que forem julgadas improcedentes deverão 
arcar com os honorários da parte adversa. 

Diante dessa mudança, e visando preservar seus Associados, o SINDECTEB orienta a todos que enviem seus 
documentos para o Depto. Jurídico, que irá analisar a situação individualmente e informar sobre as possibilidades 
de sucesso na ação. Dessa forma, pretende-se reduzir o risco de improcedência e evitar custos para o Associado.  
 
Aos interessados, a junta de documentos está disponível em nosso site. O envio deve ser feito até o dia 30/04 e somente 
pelos Associados que ingressaram na ECT até março de 2002 e que não tenham recebido as progressões. 

PCCS: ATENÇÃO, ASSOCIADO!
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Março

COMISSÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ARQUIVA 33 PROCESSOS CONTRA TRABALHADORES

Na manhã da quinta-feira, dia 7 de março, o SINDECTEB 
participou de mais uma reunião da Comissão de  

Acidentes de Trânsito.
A Comissão foi criada para avaliar o andamento de 

processos e ocorrências envolvendo Ecetistas que executam 
funções de entrega por meio de veículos. Ela é composta por 
3 membros do SINDECTEB e 3 membros da Empresa.

Participaram o Vice-presidente do SINDECTEB, Luiz 
Alberto Bataiola, e o Dirigente Sindical João Honorato. A 
empresa foi representada por Edivaldo Navarro e Nicole 
Reia, da CORET.  Durante a reunião, que ocorreu na sede da 
DR-SPI, em Bauru, foram arquivados os 33 casos de acidentes 
envolvendo as viaturas dos Correios e Companheiros lotados 
na base do SINDECTEB.

Os casos estão sendo analisados pela ECT, contudo, o 
SINDECTEB fez questão de acompanhar os casos um a um, 
a fim de vistoriar os processos e debater as melhores formas 
de prestar assistência. 

Foi decidido que nenhum dos casos foi doloso, ou seja, 
intencional, o que gerou o arquivamento, seguindo a 
premissa da Cláusula 75 do Acordo Coletivo, que prevê que 
a ECT deve assumir os custos do acidente quando não há 
dolo por parte do trabalhador. 

Os Ecetistas que trabalham nas ruas com viaturas sabem 
que muitos dos veículos apresentam falhas mecânicas ou 
carecem da manutenção adequada. Essa situação faz com 
que muitos acidentes não sejam causados por negligência 
do condutor, e isso deve ser esclarecido para que não haja 
nenhum tipo de injustiça no momento da análise da situação.

O objetivo da comissão de acidentes de trânsito é 
apresentar os laudos dos acidentes e verificar as razões de 
cada ocorrência. Este procedimento auxilia o SINDECTEB 
na representatividade dos Companheiros, principalmente em 
caso de responsabilização indevida sobre os acidentes.

Vale lembrar que há muitos anos os Correios não efetua 
cursos de direção defensiva ou procedimentos educativos 
de trânsito junto aos funcionários que operam no setor de 
entregas.A falta deste recurso é ruim para ambos os lados, 

para os Correios, que gastam mais com os acidentes, 
indenizações e conserto das viaturas, e também para os 
Ecetistas, que deixam de receber uma importante instrução 
para executar seu trabalho.Há alguns casos que realmente 
fogem ao controle, como o episódio de um carteiro da região 
de Araçatuba, que sofreu acidente, foi hospitalizado e o local 
do acidente não foi periciado. Outro problema que contribui 
para os acidentes são as altas demandas de entrega, que 
fazem com que muitos carteiros motorizados tenham que 
trafegar sempre com pressa para não voltar à sua unidade 
com encomendas pendentes. 

A falta de funcionários e a sobrecarga dos atuais Ecetistas 
resulta em inúmeros problemas, como acidentes de trânsito 
e multas. 

Fica a pergunta: quem é mais responsável pela negligência? 
O ecetista que coloca sua integridade em risco para bater suas 
metas ou a empresa, que não tem as necessárias condições de 
operação para atender suas demandas.

O SINDECTEB recomenda aos Companheiros que, 
mesmo diante das metas impostas, sempre respeite as leis 
de trânsito para resguardar sua integridade e o patrimônio 
da ECT. 

No dia 27 de fevereiro, a Diretoria do SINDECTEB se 
reuniu com representantes da VIGEP para analisar o 

plano de distribuição alternada e a aplicação das entregas 
matutinas na DR-SPI, especialmente na região em que o 
Sindicato atua.

Foram analisados dados sobre a aplicação e o status de 
algumas das ações relacionadas ao DDA e a entrega matutina.

Apesar de ser uma boa oportunidade para analisar e debater 
alguns aspectos do plano da ECT, a orientação da VIGEP 
era apenas de apresentar o plano, algo que, na visão do 
SINDECTEB, não faz muito sentido, uma vez que a Diretoria 
e seus delegados mantêm-se constantemente informados 
sobre os casos, inclusive com um diferencial que a empresa 
não possui: a capacidade de ouvir os funcionários.

Todos nós sabemos da importância de ter uma voz ativa 
frente à empresa, por isso, o SINDECTEB faz um trabalho de 

base no qual busca ouvir os Ecetistas para traçar um panorama 
mais realista do que o efetuado pelos Correios.

O SINDECTEB agendará novas reuniões com a VIGEP com 
o intuito de debater o plano e não ser apresentado a ele, algo 
que traz muito mais efeitos para a categoria. O DDA e a Entrega 
Matutina são duas pautas fundamentais para a Diretoria e 
assim continuarão a ser enquanto houver necessidade de 
aprimoramento dessas políticas.

SINDECTEB SE REÚNE COM A CORET PARA ANALISAR DDA E ENTREGA MATUTINA


