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Por Sandro Alves Tavares,
assessor jurídico do Sintect/JFA

Postalis e
ações

judiciais

1° Encontro Nacional CTB/
Correios

Tempos de Carnaval, tempos de
censura da ECT

 Nossa chargeNossa chargeNossa chargeNossa chargeNossa charge

   No mês de fevereiro deste ano os
trabalhadores do CDD/Norte tiveram a iniciativa
de realizar o bloco dos carteiros de Juiz de fora,
iniciativa esta apoiada por várias entidades como
o SINTECT/JFA, ARCO, FUNALFA, ZÉ
KODAK e outros, no intuito de promover a
confraternização e a integração dos Ecetistas
de Juiz de Fora e região.
    Esta ação é fruto do descaso da ECT DR/
MG, que há anos esqueceu a Zona da Mata e
Vertentes de seus projetos de integração e
confraternização, não levando em conta a
importância de todos nós, Ecetistas da região,
que contribuímos e muito para os resultados desta
DR. Desta forma, os trabalhadores, juntamente
com o Sindicato, assumiram essa missão que
deveria ser da ECT, e com muita dificuldade
conseguiram organizar o Bloco dos Carteiros na
sede do Sindicato. Mas infelizmente a DR/MG,
além de não promover a integração de nossa
base, ainda dificulta a organização dos

trabalhadores, censurando e obrigando os
organizadores do evento a trocarem o nome do
bloco, que a princípio se chamaria “PRAGA
AMARELA”. Devido à intransigência e à
ameaça do gerente do CTCE/JFA foi mudado para
BLOCO DOS CARTEIROS. Esta censura que
há muito não víamos em nosso país, e
principalmente em nossa empresa, foi sob a
alegação de que o nome” PRAGA AMARELA”
afetaria e denegriria a imagem da empresa e dos
funcionários.
      Na análise da Diretoria deste Sindicato, o nome
PRAGA AMARELA em nada denigre a imagem
da empresa e de seus funcionários, pois o objetivo
do evento era promover a integração dos
trabalhadores(as) e seus familiares. O que denigre
a imagem da empresa e de seus funcionários, e
que ainda vivenciamos nas nossas unidades, são
sobrecarga de trabalho, falta de funcionários,
excesso de horas extras, convocações sábados,
domingos e feriados, número elevado de
terceirizados realizando atividades fins, falta de
material adequado e de qualidade para o
desempenho de nossas atividades, falta de

Isso não é permitido...

...mas para a ECT isso pode

Cen
su

ra
do

treinamento e qualificação para
trabalhadores e gestores, entre
outros. Isso é o que leva a uma
péssima prestação de serviços junto
a sociedade, denegrindo a imagem do
Carteiro, do Atendente, do OTT e
principalmente da ECT.
  Felizmente esta “CENSURA” em
nada prejudicou a realização do
BLOCO DOS CARTEIROS, e no
dia 5 de Fevereiro na Sede Campestre
do Sindicato, trabalhadores(as) de
várias unidades e funções
participaram com seus familiares e
amigos de uma grande festa,
mostrando que todos  nós ecetistas
de Juiz de fora e região, além de
saber promover a luta da categoria,
também sabemos nos divertir e
confraternizar com respeito e

harmonia, em um evento muito bem organizado, que
com certeza será repetido por muitos anos, tornando-
se tradicional em nossa cidade.
     Parabenizamos os organizadores deste evento
por esta iniciativa. O SINTECT/JFA estará sempre
disposto a ajudar e apoiar as iniciativas para
promover a confraternização e integração dos
trabalhadores(as) de nossa base.

  O Postalis é uma entidade fechada de previdência
complementar, instituído em 1981 pelos Correios, para
administrar os planos de benefícios previdenciários
oferecidos aos seus empregados e para assegurar aos seus
participantes e respectivos beneficiários a concessão de
benefícios adicionais aos pagos pela Previdência Social, e,
dessa forma, promover o bem estar social.
   Ultimamente o jurídico do sindicato tem lançado mão de
uma enxurrada de ações judiciais contra o POSTALIS
numa tentativa de melhorar e ajudar aos assistidos do plano
a melhorarem a suplementação que recebem.
  Várias são as demandas que objetivam a melhoria no
recebimento da suplementação do POSTALIS podendo
ser citada: ação do tíquete alimentação (objetiva incluir na
suplementação o valor do tíquete alimentação recebido pelo
funcionário quando da ativa); ação de revisão para excluir
dos cálculos realizados na suplementação o valor hipotético
recebido pelo associado a título de benefício previdenciário;
ação para recebimento da suplementação antes de sair da
empresa, desde que possua 58 anos e esteja aposentado
pelo INSS, etc.
   Urge salientar que o Sindicato é pioneiro em todas estas
demandas, não tendo, outros sindicatos se atentado para
estas situações. Com isto o SINTECT/JFA avança na
defesa dos direitos dos associados, privilegiando a todos
os associados, os da ativa e os inativos. Preocupa-se não
somente com os contratos de trabalho em vigor, como
também para as aposentadorias e complementações que
estão sendo pagas.
   Muitas dessas ações judiciais se encontram em segunda
instância, e a média de uma resposta mais firme e positiva
pelo Poder Judiciário em geral será para o meio deste ano.
No mais, continuaremos firme no propósito em tentar
sempre melhorar as condições financeiras dos Ecetistas.

8 de março - Dia
Internacional da Mulher

    Neste mês de homenagem às mulheres
acontecerá a palestra:

Mulher no século XXI
Lutas, conquistas e desafios

    O encontro será no Sindicato dos Bancários
de Juiz de Fora, com a participação de mulheres
representantes de importantes meios de
mobilização social.
    Mais informações em breve em nosso site
www.sintectjfa.org.br

  Hoje nos Correios nos deparamos com os
desmandos de várias empresas terceirizadas
oportunistas. Verificamos atraso no pagamento
dos salários, falta de depósito do FGTS e nenhuma
garantia de férias aos trabalhadores. Algumas
chegam a dever os meses de serviço e o 13°
salário aos empregados, sem falar da falta até
mesmo de exames admissionais.
  Os trabalhadores são na maioria mal
remunerados e alguns já têm aluguéis atrasados,
pagando juros altíssimos sobre empréstimos
contraídos, a fim de manter a sobrevivência. Esses
problemas não são exclusivamente das empresas
de segurança. As de conservação e limpeza
também sofrem do mesmo mal. Há uma empresa
em Barbacena que saiu devendo quatro meses
de salários e até o momento nenhuma atitude foi
tomada pelos Correios, que deveriam no mínimo
impor condições dignas para os trabalhadores
terceirizados, sob pena de rescisão de contrato e
cancelamento dos pagamentos à empresa. E isso
não é exclusividade de Barbacena, já que várias
cidades também são atingidas, como Muriaé, Ubá,
Juiz de Fora e outras.
    Outro caso que merece destaque é o dos MOTs
que também sofrem com a falta de pagamento
em dia. Recebem salários menores do que o

contratado, além de não obterem os
valores dos vales-alimentação e cesta
básica.
   Há ainda problemas com as
terceirizadas de transporte. Em
Barbacena, por exemplo, obtivemos o
relato de um terceirizado que diz não
receber salário há mais de três meses. O
terceirizado do transporte em Leopoldina, que faz
a linha Recreio, Laranjal e Palma, fica esperando
a empresa enviar dinheiro para abastecer para
seguir viagem, atrasando ainda mais a distribuição
das correspondências naquelas cidades. A
terceirizada, então, foi contratada para dar
agilidade ou para emperrar de vez o processo?
   Tudo isso não era para estar acontecendo
dentro de uma empresa do porte da ECT.
Esperamos que providências sejam tomadas para
acabar de uma vez por todas com essas
arbitrariedades.
     Por várias ocasiões, o Sintect/JFA apresentou
e reiterou denúncias junto à GERAD contra essas
empresas que exploram e desrespeitam os
trabalhadores, colocando a ECT conivente a tudo
isso. Estaremos protocolando junto ao Ministério
Público do Trabalho toda essa picaretagem contra
o trabalhador terceirizado. Continuamos de olho.

A farra das terceirizadas

  Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2012, em
São Paulo, foi realizado o 1º Encontro
Nacional da CTB/Correios, com mais de
150 participantes. Entre eles, companheiros
dos Sindicatos filiados à CTB, como o de
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte e Brasília, além da direção do
Sindicato dos Correios de Tocantins, que
está em processo de filiação à
CTB. Também estavam presentes diretores
dos SINTECTs de Santos, Juiz de Fora,
com a participação do líder da CTB em Juiz
de Fora, Geraldo França, e os demais
sindicalistas, Jorge Santos, Wulmar Silva,
Luiz Antônio Marcelino, Paulo Lúcio da
Silva, Darlan de Oliveira e o companheiro
Luiz Carlos Gomes, de Cataguases. Marcou
presença também o sindicato de Ribeirão
Preto, assim como companheiros e
companheiras das bases de diversos
SINTECTs, onde há atuação da CTB, como
os Sindicatos de Minas Gerais,

Bahia, Pernambuco, Rio Grande do
Sul, Goiás, Vale do Paraíba, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito
Santo, Sergipe, dentre outros.
  Fizeram parte da mesa de abertura dos
trabalhos os companheiros Vagner Gomes,
Presidente Nacional da CTB, e Nivaldo
Santana, dirigente Nacional da CTB, sendo
o lema desse encontro “Da
discussão coletiva nascerá a unidade para os
novos rumos na defesa dos trabalhadores e
trabalhadoras dos Correios”. Com esse norte
foram debatidos diversos pontos, como:
- atual situação internacional e nacional;
- quadro atual dos Correios - onde a direção
da ECT mantém uma postura de não resolver
os grandes problemas enfrentados
pelos trabalhadores;
- as mudanças por que passa a ECT - com
destaque para a sanção da MP-532, em que
se prevê a criação de subsidiárias pelos
Correios.
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Carteiros e carteiras caem na folia!!!
  No dia 12 de fevereiro, o SINTECT/JFA realizou a
festa em comemoração ao dia do CARTEIRO,
atendendo a um anseio dos trabalhadores de nossa
base que sempre nos cobraram a comemoração deste
importante dia para nós, Ecetistas, pois a empresa
nunca fez nenhum evento em reconhecimento para
este importante profissional. É o carteiro que
representa os correios nos quatro cantos do país,
mesmo em momentos onde a Empresa não lhe dá as
mínimas condições de desempenhar com dignidade
suas atividades.
 O sindicato realizou uma grande festa para
reconhecimento deste importante pilar para o
movimento sindical, pois é através da luta e mobilização

de milhares de carteiros todos os anos, que conseguimos
conquistas importantes como ticket, Correios Saúde, 15%
dos sábados, adicionais, entre outros, mostrando assim a
força e importância do Carteiro.
 A festa contou com a participação de vários
trabalhadores(as), carteiros, atendentes e OTTs, de Juiz
de Fora e região que, juntamente com seus familiares,
passaram um dia repleto de diversão, com música,
recreação para as crianças, almoço, tudo em clima de muita
confraternização, mostrando que se a ECT não valoriza
seu trabalhadores o SINTECT/JFA valoriza e, sempre que
possível, promoverá eventos para a integração de seus
trabalhadores(as). O próximo evento será a comemoração
do dia do OTT, em abril.

No dia 5 de fevereiro
o Bloco dos Carteiros
se divertiu na Sede
Campestre, com muita
música e
descontração. A
categoria marcou
presença e caiu na
folia!

A organização do evento contou com segurança, salva-vidas, equipe de garçons e
profissionais na cozinha

As crianças se divertiram no parque e
na piscina


