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25 de janeiro é Dia do Carteiro!!!
Nada que comemorar e muito para lutar!!!
No dia do Carteiro infelizmente esses
profissionais não tem o que comemorar. Esses
guerreiros que são o símbolo maior da
Empresa, ao longo de décadas de dedicação e
profissionalismo, conquistou o respeito, a
confiança e o carinho da população brasileira
usuária dos serviços de Correios.
Nos últimos anos toda essa dedicação
e respeito da população a esses profissionais
foi jogado no lixo por Dirigentes
inescrupulosos indicados pelos governos de
plantão que sistematicamente veem
sucateando e destruindo o relevante papel
Imagem da http://alcimassaranduba.blogspot.com.br/
social dessa grande Empresa Pública, como
também, a bela imagem de confiança e carinho da população a esses profissionais.
Não podemos comemorar nossa dedicação profissional sem o devido reconhecimento a esse esforço, pôs as
medidas levadas a cabo pelos Gestores dos Correios estão sempre na contramão do esperado pelos trabalhadores e
clientes.
Senão vejamos; na última década superamos todas as metas de crescimento econômico estabelecidas pela
Direção dos Correios, em contrapartida tivemos arrocho salarial, retirada de direitos já consolidados em Acordos
Coletivos, redução do quadro de funcionários, sobrecarga de trabalho e novas exigências de cumprimento de metas
ainda mais abusivas, com redução ainda maior do quadro de funcionários e aplicação de uma nova metodologia de
entrega domiciliar denominada de DDA-Distribuição Domiciliar Alternada que só faz agravar ainda mais a
situação vivida na Empresa por esses profissionais, com maior incidência de doenças do trabalho proveniente da
sobre carga de trabalho e mais desgaste a imagem da Empresa perante a população e clientes.
Nessa data tão especial o maior presente para os carteiros de todo o Brasil seria o fim do famigerado DDA
(Distribuição Domiciliaria Alternada),fim do OAI (Otimização das Atividades Internas) e a imediata implantação
da Entrega Matutina em todo o Brasil, reajuste das funções de motorizado onde os mesmos já estão a mais de dez
anos sem nenhum reajuste nas suas funções, fim da terceirização, abertura de concurso para suprir o déficit no
quadro de funcionário e dessa forma o carteiro voltar a fazer seu trabalho com qualidade, rejeitamos os presentes de
grego que a Empresa quer nos dar, como, cobrança de mensalidade no nosso plano de saúde, demissões motivadas,
PDI, DDA, OAI, novo equacionamento do BPS (Benefício proporcional saldado) do Postalis, flexibilização da
jornada de trabalho com redução de salário.

Nesta data, exigimos respeito e valorização dos trabalhadores
Ecetistas pelo trabalho e dedicação realizado para com a ECT.
XL PLENÁRIA NACIONAL DA FENTECT

Assembleia de tirada de delegados(as) 13/01/17

Nos dias 26/27 acontecerá a 40ª Plenária Nacional da
FENTECT em Brasília, para tirada do calendário de luta para o ano de
2017, onde representará o SINTECT/PB Joelby Costa (CDD Cristo) e
Maria Cristina (AC Alhandra/PB),os delegados(as) Eleitos na
assembleia, realizada no ultimo dia 13/01, na sede do sindicato.

‘‘Lutam melhor os que tem belos sonhos’’. Che Guevara.
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POSTAL SAÚDE: MENSALIDADE NÃO!
No último dia 05/01/2017, o presidente dos
Correios Guilherme Campos apresentou para os
representantes dos trabalhadores a proposta de
custeio para a Postal Saúde. Campos ignorou que o
papel desta comissão é de debater e apresentar
propostas de melhoria do plano, como consta no
ACT 2016/2017, e não de cobrança de
mensalidade. Pela proposta apresentada pelo
presidente, os/as empregados(as) passam a arcar
com 50% das despesas totais do plano, uma
mensalidade por dependente e um
compartilhamento de 10% a 30% das despesas de
cada procedimento.
Nossa luta tem que ser para não pagar nada!
Sabemos que o problema maior não é o valor, mais
sim a cobrança em si, que começará com um valor baixo, mas em um curto período será implementado
altos valores. Não podemos cair na mesma armadilha que a empresa usou na campanha salarial de botar
terror e depois recuar com outra proposta ruim, devemos deixar bem claro que não vamos pagar
mensalidade!!!
Na base, os trabalhadores já deixaram claro que repudiam a cobrança de mensalidade. A categoria já
demonstra uma disposição grande para lutar. Basta só a direção do sindicato fazer a sua parte mobilizando
a categoria pra lutar contra mais este ataque. Precisamos construir uma campanha nacional e unificada na
base da categoria para barrar a cobrança de quaisquer valores no nosso plano.
Fonte:Oposiçãoadireçãodosintect/SPmudasindicatodacspconlutas

EXEMPLOS
Um carteiro de 43 anos com rendimento
bruto de R$ 4.193,10 que é casado com
uma esposa de 36 anos e possui dois
filhos menores de 18 anos

CARTEIRO: R$ 144,80
ESPOSA: R$ 124,83
FILHOS: R$ 71,37 (cada)

Um OTT de 56 anos com rendimento
bruto R$ 3.661,01 que é casado com uma
esposa de 59 anos sem filhos

OTT: R$ 307,50
ESPOSA: R$ 356,86

Um carteiro de 29 anos com
rendimento bruto de R$ 2.550,38,
com esposa de 25 anos, dois filhos
menores de 18 anos, pai com 59
anos e mãe 57 anos.

TOTAL: R$ 412,37

TOTAL: R$ 664,36

CARTEIRO: R$ 102,48
ESPOSA: R$ 89,11
FILHOS: R$ 67,38
PAI: R$ 108,58
MÃE:R$ 64,80
TOTAL: R$ 499,74

Após 10 anos, o pai
pagará: R$ 1.085,87
Após 10 anos, a mãe
pagará: R$ 648,02
Após 10 anos, o total
é R$ 2.060,24

