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João Pessoa, 25 de maio de 2016.
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O SINTECT/PB ingressou com Ação Judicial exigindo os itens
de segurança nas Agências de Correios no Estado
A assessoria jurídica do SINTECT/PB
ingressou com uma Ação Jurídica denominada
de ´´Tutela de Urgência Antecipada``,
Processo
de
número
000075052.2016.5.13.0002, exigindo a imediata
implantação dos itens de segurança nas
Agências de Correios no Estado. Essa ação tem
o objetivo de proteger os trabalhadores e
clientes, forçando a ECT a implantar os serviços
de vigilância armada, portas-giratórias com
detector de metais, câmeras filmadoras e
Central de Monitoramento das Unidades.
A ação segue a iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Norte
que obteve a condenação da ECT por dano moral coletivo, tendo de pagar R$ 1 milhão de multa, devido
à falta de segurança adequada das Agências.
A sentença é o resultado de ação do Ministério Público do Trabalho (MPT/RN) em razão dos inúmeros
assaltos ocorridos no estado, o que gera constante risco ao ambiente de trabalho, inclusive com casos de morte
de trabalhadores.
Os trabalhadores nas Agências com o Banco Postal, estão realizando atividades típicas de
correspondentes bancários, segundo a Lei Federal 7.102/1983”, este tipo de estabelecimento deverá
adotar medidas de proteção em conformidade com as normas exigidas para instituições financeiras.
De acordo com o a Assessoria Jurídica do SINTECT/PB é interessante que os trabalhadores vítimas de
assaltos, também acionem a empresa na Justiça, com ações individuais buscando o dano moral pela falta de
segurança no local de trabalho.
Não se trata de buscar uma recompensa financeira, mas de fazer disso uma atitude pedagógica com o
intuito de pressionar a Diretoria Regional, a tomar medidas, para garantir a segurança da categoria.

TODOS À ASSEMBLEIA
DATA: Quinta-feira, 02 de junho de 2016.
HORÁRIO: 19:00 HORAS.
LOCAL: Sede do sindicato à Rua Duque de Caxias, 105 - Centro – João Pessoa.
PAUTA: 1) Informes Gerais; 2) Tirada de Delegadas ao Encontro de Mulheres da FENTECT;
3) Tirada de Delegados(as) ao 33º CONREP; 4) Encaminhamentos.

É hora de organizar a luta contra a Privatização dos Correios e por uma
Campanha Salarial com conquistas!!!
Entre os dias 05 e 09 de julho, estaremos realizando o Encontro
de Mulheres e o 33º CONREP da FENTECT, os quais tem por
objetivo elaborar a Pauta Nacional de Reivindicações da Campanha
Salarial 2016, o Calendário de Mobilização e a organização da luta da
categoria no país para construção da unidade nacional dos
trabalhadores ecetistas para essa importante luta contra a Privatização
dos Correios e em defesa de nossas justas reivindicações.
Contamos com a presença massiva da categoria a Assembleia
do SINTECT/PB do dia 02 de junho, a qual tem por objetivo, receber dos trabalhadores propostas para a Pauta
Nacional de Reivindicações, como também, eleger os representantes da Paraíba ao Encontro de Mulheres e ao
33º CONREP.
SO A LUTA MUDA A VIDA! ENTÃO LUTEMOS!!!

Incorporação da GIP em maio depende da prestação de contas dos Correios
De acordo com a proposta de reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 20014/2015, quando a
empresa apresentar lucro de R$ 100 milhões será incorporado 10% da GIP ao salário da categoria, a cada R$
20 milhões, acima dos R$ 100 milhões de lucro líquido, a empresa somará mais 2%, ao salário do trabalhador
até alcançar os R$ 100,00.
A matemática financeira criada pelos técnicos da ECT concede o reajuste R$ 200,00 sendo que R$
100,00 serão incorporados ao salário em duas parcelas, sendo a primeira parcela de R$ 50,00 paga em maio de
2015 e a segunda parcela de R$ 50,00 paga em maio de 2016.
Os outros R$ 100,00 seriam incorporados de acordo com a lucratividade da ECT.
A proposta do ACT, por exemplo, segue várias diretrizes do projeto “Correios 2020”, elaborado com
base na lei 12.490/11 aprovado com os votos do PT e PCdoB na Câmara.
Tais diretrizes incluem, além da criação das subsidiárias, mudança dos quadros com alteração nas relações
trabalhistas.
O reajuste salarial no mês de maio depende da aprovação das contas dos Correios e do lucro líquido
apontado em Assembleia Geral Ordinária dos técnicos da empresa. "Se a aprovação das contas ocorrer após o
mês de maio, a incorporação da GIP se dará no mês seguinte (junho), com efeitos retroativos", descreve o
texto do ACT, na cláusula 63. Fonte: http://sintectsc.org.br/conteudo.php?&sys=noticias&cat=22&id=982#sthash.CYDVygcg.dpu

LIMINAR SUSPENDE A CONBRANÇA EXTRA DO POSTALIS
A ADCAP obteve liminar da justiça suspendendo a cobrança Extra de 17,92% aprovada
pelo Conselho Deliberativo do Postalis e pelos Correios.
Essa decisão deve ser considerada como uma vitória contra os desmandos administrativos
da Direção dos Correios, mas não podemos esquecer que essa decisão é provisória e devemos
dar continuidade a luta, exigindo que o rombo de 5,6 bilhões em nosso fundo de pensão Postalis sejam
restituídos pela ECT e Banco BNY Mellon que são os verdadeiros responsáveis por essa dívida.

Atualize Seu Cadastro no Site do
SINTECT/PB
Companheiros (as), de 25/05 a 30/09 esta disponibilizado
no Site www.sintectpb.com o link para atualização dos dados
cadastrais de todos os trabalhadores filiados ao SINTECT/PB.
O recadastramento é muito simples e levará só alguns
minutos do seu tempo, contamos com o apoio de todos a essa
solicitação, haja vista que esse recadastramento tem o objetivo
de melhor dinamizar a política do SINTECT/PB com os seus filiados, tanto na questão da divulgação de nossas ações
políticas quanto na melhoria do atendimento e no encaminhamento das ações jurídicas dos associados a Entidade.
OBSERVAÇÃO: A foto no padrão 3x4 ou legível de bom foco.

