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Sindicalize-se! O Sintect/JFA conta com você!
Ficha de Filiação ao Sintect/JFA

Nome completo
______________________________________________________________________________________________________________
Endereço residencial
______________________________________________________________________________________________________________
CEP                                  Cidade                           Nascimento
______________________________________________________________________________________________________________
Cargo                               Matrícula                         Lotação
______________________________________________________________________________________________________________
E-mail                               Telefone
______________________________________________________________________________________________________________

/        /19

 Através desta ficha, solicito minha filiação ao Sintect/JFA e autorizo a ECT descontar em folha, em favor do Sintect/JFA,
contribuição mensal conforme estatuto do Sindicato

                                             ____________________________                     ____________________________
                                                               Local e data                                                           Assinatura

Preencha a ficha e entregue a um de nossos dirigentes ou envie pelo endereço abaixo
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     A investida do capital sobre a classe
trabalhadora é um duelo que nunca terminará.
Neste contexto contabilizamos inúmeras
vitórias que só aconteceram porque somos
uma categoria forte e organizada. A nossa
organização sempre esteve presente em nossas
lutas, se não fosse assim, certamente hoje o
Correio não seria mais uma empresa pública.
Teríamos perdido esta condição no “Supremo”
quando do julgamento da Quebra do
Monopólio Postal. E também não teríamos
conquistado o adicional de risco para os
carteiros, que não foi recepcionado pela
Constituição, mas, foi consolidado por um
acordo que se transformou em compromisso
da ECT e do Governo Federal.
   Nossa base participou ativamente das
conquistas que hoje usufruímos. Com muita luta
e coragem encaramos na linha de frente todas
as batalhas. Nos tornamos mais politizados e

participativos. E, como renascidos das cinzas,
atingimos um patamar jamais alcançado.
    Conquistamos muito, mas ainda não o
suficiente para suprir as nossas necessidades.
Precisamos continuar organizados como classe
trabalhadora em prol de nossos objetivos e
interesses. Não podemos concordar com a
política patrocinada pela direção da ECT de
ataque aos sindicatos e à Federação. Dessa
forma estaríamos fomentando os interesses de
nossos algozes que historicamente nos atacam.
      Nesta edição, apresentamos o quadro de
evolução da classe trabalhadora e as lutas que
culminaram em conquistas  para a categoria
ecetista, numa clara demonstração que o
Sindicato é uma organização de trabalhadores
e que é preciso união e determinação para
alcançarmos os nossos objetivos, sendo de
fundamental importância a participação de cada
um de nós.

Diretoria do Sintect/JFA

   Além das lutas trabalhistas, em que avançamos
sistematicamente colecionando vitórias, tais como
adicional de risco, adicional de OTTs e
atendentes, garantia de manutenção de qualidade
do Correio Saúde, ampliação da licença
maternidade, entre outros, encontramos espaço
para atuar nas políticas sociais, apresentando-nos
como sindicato cidadão, de luta e mobilização.
Nossos diretores participaram de campanhas,
juntamente com a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), como Fora Bejani, Fora
Vicentão, contra o aumento de passagens urbanas,
e mais recentemente contra o aumento do IPTU.
   Onde houver uma expressão reivindicatória,
nossa diretoria fará presença defendendo os
trabalhadores e trabalhadoras, bem como a
população em geral.

    Um profissional que faz parte da vida de todos
os brasileiros. Homens e mulheres, que em baixo
de sol ou chuva estão lá, prontos para percorrer
quilômetros e quilômetros com a finalidade de
encurtar as distâncias deste nosso imenso país.
Sim, este profissional é o carteiro, um dos grandes
responsáveis pela credibilidade e a eficiência dos
Correios no Brasil.
   Este profissional ainda é referência em uma
das mais básicas necessidades do ser humano
que é a comunicação, mesmo em tempos de
novas tecnologias isso não mudou. Em 1852 o
telégrafo foi introduzido no país, de lá até o início
do funcionamento da rede mundial de
computadores no Brasil, no final da década de
1990, novas tecnologias foram desenvolvidas e
nem por isso este profissional teve sua
importância diminuída.
   Do Inspetor de Serviço Postal, no final do
período imperial, ao carteiro no início deste

Sindicato Cidadão

século, estes trabalhadores marcaram diferentes
períodos de nossa história postal. Eles são o reflexo
do seu tempo e atualmente constituem um elemento
marcante da própria cultura nacional.
    Dia 25 de janeiro é o dia reservado para que sejam
homenageados estes tão valorosos profissionais que
carregam em seus ombros a responsabilidade de
transportar desde a comunicação mais básica, a
correspondência, até o que compramos pela internet,
ajudando a transformar a ECT na empresa de maior
credibilidade em todo o território nacional.
   A Federação Nacional dos Trabalhadores em
Empresas de Correios e Telégrafos e Similares está
e sempre estará ao lado dos funcionários da ECT,
lutando por seus direitos e garantindo mais avanços.
Por isso, a FENTECT se orgulha em reservar este
dia para homenagear os 56 mil CARTEIROS do
Brasil!

Fonte:Fentect

25 de janeiro
Dia do Carteiro

Acesse www.sintectjfa.org.br.
Na página, você confere as últimas

notícias da categoria, fotos históricas,
acordos e informativos, para ficar por

dentro sobre tudo o que acontece.
Mais uma ferramenta para nos

fortalecer contra os desmandos da
ECT!

 Sintect/JFA na
Internet
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Tudo mudou!
Reformas e modernização
 beneficiam a categoria

      Uma reforma geral foi realizada na Sede
Social, em julho de 2008. As salas foram
ampliadas, pintadas e receberam móveis
novos. Os computadores também foram
modernizados, e a cozinha e o banheiro
repaginados.
   Com a atual reforma da Sede
Campestre, o ambiente ganhará novas
opções de lazer com uma estrutura voltada
para diversos eventos. O antigo salão de
madeira agora receberá a segurança de
uma estrutura metálica e paredes novas.
Novos também serão os banheiros
masculino e feminino. Essa é mais uma
fase de revitalização da sede. Outras duas
já ocorreram neste mandato, onde houve
a recuperação do campo de futebol,
alambrado, área externa e vestiário e
reforma dos muros, piscinas, chuveiros e
bar.
   Nestes últimos três anos também
inovamos com  a criação do site do Sintect/
JFA, do boletim impresso mensal Notícias
Sindicais e da nosssa logomarca feita pelo
designer juizforano, Francisco de Paula. Com
tantas novidades, quem saiu ganhando foi
toda a categoria!

Animação!
Categoria em clima de

confraternização

Atendentes reunidos em
confraternização de fim
de ano, na Sede Campes-
tre, em 2007

Todos os anos, o
Sintect/JFA realiza
festa em homena-
gem ao Dia do
Trabalhador, em 1°
de maio. Foto de
2008

Em 2008, o Sintect/JFA
comemorou 20 anos de
fundação sorteando um
laptop através de rifas
vendidas aos trabalhadores.
O dinheiro arrecadado foi
doado a Ascomcer, entidade
que ampara pessoas
carentes com câncer

Sintect/JFA lutou ao máximo para a conquista
do adicional de risco de 30% para carteiros Nossos dirigentes sindicais foram a Brasília,

quantas vezes foram necessárias, para as
discussões sobre o PCCS

O Sintect/JFA participou da Comissão Contra a
Quebra do Monopólio Postal, que saiu, por fim,
vitoriosa

As viagens às cidades da base levaram esclareci-
mento aos trabalhadores do interior. Este é um
compromisso com a categoria que ainda perdura

A Secretaria da Mulher do Sintect/JFA
marcou presença em encontros de mulhe-
res ecetistas

Em toda Marcha do Trabalhador, nossos
dirigentes sindicais estiveram presentes,
defendendo os direitos dos trabalhadores

GREVE: uma página de lutas e vitóriasGREVE: uma página de lutas e vitóriasGREVE: uma página de lutas e vitóriasGREVE: uma página de lutas e vitóriasGREVE: uma página de lutas e vitórias

Por Sandro Alves Tavares,
assessor jurídico do Sintect/JFA

Jurídico mostra força em suas ações
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   O jurídico do Sindicato foi contratado em
01/05/2007, pela atual gestão e com grande
satisfação. Um desafio em que muitas teses

jurídicas fizeram ressoar na justiça do trabalho de Juiz
de Fora-MG  foi o de reintegrar os trabalhadores
demitidos sem e com justa causa. Tínhamos informações
que jamais trabalhadores demitidos sem justa causa ou
com justa causa haviam sido reintegrados pela justiça
do trabalho. Lançou-se assim a tese jurídica no sentido
de modificar o entendimento dos juízes, haja vista que a
ECT é empresa pública e como tal deve seguir os
princípios da moralidade de toda pessoa jurídica de direito
público.
   Na atual gestão, foram várias as reintegrações.
Demonstrou-se a irregularidade praticada pela empresa

em suas demissões, sendo reintegrados carteiros e
atendentes, que retornaram a seus cargos, de onde
nunca deveriam ter saído.
    Em 2008, após várias conquistas nas reintegrações,
o TST editou a OJ nº 247, na qual dispõe que o ecetista
possui, sim, estabilidade no emprego, somente
podendo ser demitido por um motivo relevante,
destacando, assim, a tese já lançada na justiça do
trabalho pelo jurídico do Sintect/JFA.
     Em pouquíssimo espaço de tempo, o jurídico
lançou outra frente contra a ECT, com ações
objetivando a condenação por danos morais e
materiais devido à doença profissional adquirida no
trabalho, pelas condições do ambiente laboral. Como
tal, foram diversas condenações na Justiça do
Trabalho, com indenizações que puderam, ao menos,
diminuir a dor dos trabalhadores.

      As greves também foram pontos de destaque, onde os
trabalhadores puderam demonstrar à sociedade a
insatisfação pelas más condições de trabalho. Nesse
ínterim, o jurídico atuou em assembleias, assistindo o
Sindicato e os trabalhadores com palestra sobre os direitos
da greve, inclusive com assessoria na confecção do Acordo
Coletivo de Trabalho junto à Federação.
   Por outro lado, cada vez mais a empresa continuou a
infringir a legislação juslaboral, o que passou o jurídico a
enfrentar direitos coletivos, com distribuições de medidas
e ações judiciais no âmbito coletivo, visando atingir a toda
categoria de maneira uniforme. Foram assim impetradas
várias medidas judiciais, como PCCS/95, jornada in itinere,
seguranças nas agências do banco postal e etc.
    Além disto, em 2010 foram impetradas até janeiro mais
de cinco ações judiciais, o que demonstra que atuação no
âmbito jurídico de 2010 será marcante para toda categoria.

   As greves marcam a trajetória do Sintect/JFA
desde 2007. Foram conquistados com muita garra
e luta ganhos em PCCS, PLR e reajuste salarial.
Em 2008, a luta foi pelo cumprimento do Termo de
Compromisso, que garantia 30% de adicional de
risco para carteiros, com duas greves realizadas, em
abril e julho. Em 2009 foi a vez da greve em
Campanha Salarial, com destaque pela luta contra a
quebra do monopólio postal dos Correios.


