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A luta por direitos tem que continuar!
Durante os últimos 

ano, a gestão do 
SINTECT-RJ foi 
protagonista nas lutas 
da categoria. Esteve 

nas unidades ouvindo os 
trabalhadores, atendendo as 
demandas, na vanguarda das 
paralisações, greves e mesas 
de negociações, tudo com o 
único objetivo: GARANTIR 
MELHORES CONDIÇÕES 
DE TRABALHO E 
AVANÇO SALARIAL PARA 
CATEGORIA! Essa jornada 
não é fácil, é um trabalho 
diário, as ações trabalhistas 
conquistadas, só foram 
alcançadas por meio de 
muita briga com a empresa, 
e nenhum descanso dos 
diretores.
Foi com respeito, 

responsabilidade e luta, 
que o sindicato conseguiu 
a manutenção de todos os 
direitos na campanha salarial, 
reajuste acima da inflação, 
conquistou o diferencial de 
mercado, manteve o abono 
pecuniário, AADC para os 
motociclistas, ticket peru, 
entre outras centenas de 
ações trabalhistas em que o 
SINTECT-RJ atua incansável 
em prol dos ecetistas. 
Acordar cedo, visitar as 
unidades, cobrar da empresa, 
acionar a justiça, denunciar, 
todos esses verbos fazem 
parte da rotina de quem 
representa os trabalhadores 
dos Correios do Rio de 
Janeiro.
A experiência e a certeza de 
trabalho bem feito, colocam 

a CHAPA 1 mais uma vez na 
disputa eleitoral. Precisamos 
analisar com calma quem 
realmente tem compromisso 
com os trabalhadores, 
e quem só quer tumulto 
e cargo. Nós, somos os 
carteiros, OTT’s, atendentes 
e motociclistas, os ecetistas 
que não aceitam a tirania 
da direção da empresa e do 
governo. Somos aqueles 
que não fogem da luta. Por 
isso, afirmamos: A LUTA 
TEM QUE CONTINUAR! 
O sindicato precisa seguir 
combativo nas conquistas 
jurídicas e políticas, de 
braços dados com a 
categoria, não com o patrão! 
Vem com a gente nessa luta, 
vote CHAPA 1!
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TRABALHADORES
 DE DIVERSAS UNIDADES

CDD Engenho de Dentro

CDD Vilar dos Teles

CEE Bangu

CDD Caxias

Responsabilidade
Luta e Conquistas

AC Ilha
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CDD Praça do Gado

CDD Barra da Tijuca

CDD AngraCDD Macaé

CDD Alto da Posse

Responsabilidade
Luta e Conquistas

CDD Senador Camará
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CDD Parque São Vicente

CDD Ramos

CDD Magé

UD Conceição de Macabu
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AC Santa Cruz

CDD Mesquita CDD São José do Barreto

AC Nova Iguaçu

Representantes sindicais das
regiões de Niteroi e São Gonçalo
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CDD Madureira

CDD Oeste

Joselito CTO Nova Iguaçu também apoiaCTCI GTURN 2

CEE Penha

CDD Paracambi

CEE São Gonçalo CTE São Gonçalo e CTO Niteroi
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CDD Santa Cruz da Serra

CDD CocotáCDD Riviera Fluminense

CDD Riachuelo

CDD Cabo Frio Rede Postal Noturna

CDD Nilo Peçanha
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CDD Vila de Cava

CDD Saquarema

CDD Vila Isabel CTC Cidade Nova

CDD Realengo

CEE Macaé CDD Tribobó



Concurso público: Cinco 
anos sem concurso público 
acarreta em sobrecarga 
de trabalho, adoece os 
trabalhadores e compromete os 
serviços prestados. A demanda 
aumenta – com o crescimento 
das compras pela internet-, os 
lucros da empresa aumentam e 
a ECT não realiza concurso para 
reposição de pessoal. Essa é 
uma das questões mais urgentes 
para garantir melhores condições 
de trabalho. Contratações já!

Não ao DDA: A CHAPA 1 é 
contra o sistema que a empresa 
tenta implementar. O DDA 
nada mais é que uma forma de 
“maquiar” o principal problema 
da ECT, a falta de pessoal. 
Que acarreta na sobrecarga de 
trabalho prejudicando a saúde 
do ecetista e o serviço prestado 
à população.

À favor da entrega 
matutina: Defender a entrega 
matutina é fundamental 
para resguardar a saúde do 
trabalhador, que fi ca exposto 
diariamente às condições 
climáticas desfavoráveis.

Postalis: Essa dívida não é 
do trabalhador! O rombo no 
fundo de pensão não pode 
ser pago pelos trabalhadores 
que contribuíram por anos, 
para ter uma aposentadoria 
digna e foram VÍTIMAS da 
administração irresponsável do 
fundo.

Postal Saúde: Fim do Postal 
e retorno do Correio Saúde. 
O ecetista não pode fi car 
desamparado pelo plano, por 
causa da má administração no 
Postal Saúde. Continuar na 
defesa por melhorias e ampliação 
no atendimento médico dos 
trabalhadores e por uma política de 
saúde que atenda às necessidades 
da categoria.

Infraestrutura: A luta é contínua! 
A estrutura das unidades do Rio 
de Janeiro precisam de mais 
investimento para garantir um 
ambiente de trabalho saudável 
para os ecetistas.

Aposentadoria especial para 
carteiros e OTT (homem 
e mulher): Defendemos o 
Projeto de Lei 111/2015, 
que propõe a redução de 35 
para 25 anos de trabalho na 
aposentadoria dos carteiros. 
Entendemos que a redução no 
tempo do exercício da função 
é fundamental considerando 
o alto nível de desgaste físico 
e mental no dia a dia dos 
trabalhadores, ocasionado pelas 
condições precárias de trabalho, 
exposição constante à violência, 
sobrecarga de trabalho entre 
outras mazelas enfrentadas pela 
categoria.

Convênios: Ampliar os convênios 
para a categoria. Incluindo cursos, 
faculdades, hóteis, pousadas, 
teatros etc, para que o ecetista 
tenha mais oportunidades de 

acesso à cultura, educação e 
qualidade de vida.

Reajuste salarial dos anistiados: 
Lutar pela garantia do reajuste 
salarial justo aos anistiados no 
Plano Collor.

Subsedes: Cobrar a 
implementação de novas subsedes 
regionais para desafogar as 
unidades sobrecarregadas.

Segurança

Segurança: Cobrar da ECT a 
implementação de equipamentos 
preventivos de segurança nas 
agências dos Correios: câmera 
de vigilância, detectores de 
metal, raio x, porta giratória, 
escoltas e estrutura que ofereça 
tranquilidade para o funcionário 
trabalhar.

Atendentes

Quebra de caixa: Aumentar o 
valor do quebra de caixa para R$ 
470, 75, - aplicando sobre o valor o 
percentual da reposição integral da 
infl ação para o período.

Atendentes: Implementação de 6 
horas de trabalho para atendentes 
comerciais

Pagamento do AAG (adicional de 
atividade de guichê), ou criação 
de adicional correspondente 
aos atendentes que trabalham 
internamente.

Condutores de veículos

Motoristas: Uniforme específi co 
para a categoria e a conversão do 
pagamento do valor fi xo do AADC 
pago aos Carteiros motorizados 
oriundos do cargo de motorista, 
para 30% do salário base, 
conforme pagamento dos carteiros 
motorizados oriundos do cargo de 
carteiro.

Adicional (portaria): Aumentar o 

valor da portaria para motoristas 
e motociclistas para o valor de um 
salário mínimo (R$ 880,00).

Anistia de multas: Anistia de 
todas as multas pagas para ECT 
sem o devido direito de defesa 
prévia pelos motoristas.

Seguro de vida: Reivindicar 
propostas de cobertura de seguro 
de vida para ecetistas que 
trabalham em ambiente de risco 
de vida (motorista, motociclista, 
OTT’s, operador de empilhadeira/
transpaleteira e operador de RX).

Trabalhador

Adicional para operadores: 
Pagamento de adicional de 30% 
para todos os operadores de 
RX nos CEE’s, CTE’s e demais 
unidades.

Família

Auxílio: Pagamento do valor do 
auxílio para fi lhos dependentes, 
portadores de necessidades 
especiais pelo mesmo índice de 
reajuste salarial.

Auxílio família: Aumento do valor 
do reembolso para creche-babá 
para um salário mínimo para 
homens, mulheres e homo afetivos.

Somente com a união dos 

Muito trabalho e conquistas ainda nos esperam. Leiam algumas de
nossas propostas para garantir melhores condições de trabalho:

VITÓRIAS!
TRABALHADORES

alcançaremos mais

Postal Saúde: Fim do Postal 

acesso à cultura, educação e 
qualidade de vida.

Reajuste salarial dos anistiados: 
Lutar pela garantia do reajuste 
salarial justo aos anistiados no 
Plano Collor.

Subsedes:
implementação de novas subsedes 
regionais para desafogar as 
unidades sobrecarregadas.

Segurança

nossas propostas para garantir melhores condições de trabalho:
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Não à privatização: Defender 
os Correios como patrimônio 
público em seu papel social 
para o país. Não aceitaremos 
a abertura ao capital externo. 
A ECT é do povo brasileiro!

Corrupção

Postalis: Suspensão do aumento 
atual, punição penal para os 
responsáveis que levaram o 
caos econômico para o fundo de 
pensão da categoria e devolução 
dos recursos desviados.
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CHAPA 2: A CHAPA DO PATRÃO! 

Vale lembrar que, 
os apoiadores da 
CHAPA 2 (PETISTAS 
que estiveram 13 
anos na gestão 
da empresa), 

tiveram sim, oportunidade 
de contribuir por melhores 
condições de trabalho. 
Não fizeram por que não 
quiseram. Preferiram trair a 
categoria, desmanchando a 
empresa com suas fraudes 
e corrupção, assumindo 
cargos na DR/RJ por dinheiro 
e esquecendo o trabalhador, 
sucateando o plano de saúde, 
entre outras mazelas. Omar, 
Nelson Freitas (Ex vice-
presidente de pessoas, que 
recebia um salário de R$32 
mil e está preso atualmente), 
Janjão, Wagner Pinheiro, 
todos nomes conhecidos, 
acusados de corrupção, são 
os PADRINHOS da CHAPA 
2. Basta olhar pra trás que 
a grande família PETISTA 
está lá, sempre junta, lutando 
por poder, cargos e traindo 

o trabalhador. Como fez 
Taliban, membro desse 
grupo, que votou a favor do 
desconto da categoria para 
cobrir o rombo do Postalis. 
Candidato a presidente 
da CHAPA 2, Emerson 
Mosquitinho, sempre esteve 
lado a lado com essa 
turma. Durante 13 anos 
de gestão do PT (partido 
de Emerson), os Correios 
marcaram presença em CPIs 
e nas páginas policias dos 
jornais. E o sindicato? Foi o 
protagonista nas denúncias 
contra essa turma que tentou 
a todo custo acabar com o 
patrimônio público. Foram 
diversas denúncias ao MPF 
até que foi possível afastar 
os suspeitos da empresa. 
Assim como destruíram a 
ECT, querem acabar com o 
seu sindicato! O trabalhador 
não é burro! Nós lembramos 
de tudo de ruim que fizeram 
na ECT!
CHAPA DO PATRÃO, AQUI 
NÃO! FORA CHAPA 2!

O ex-vice-presidente de Gestão de Pessoas dos Correios 
(VIGEP), Nelson de Freitas, foi preso em junho deste ano durante 
a fase Custo Brasil, primeira operação da força tarefa da Lava 
Jato. Além de estar preso respondendo por crimes relacionados 
ao plano de saúde, – Nelson, enquanto esteve à frente da VIGEP, 
utilizava de sua influência para liberar a estrutura da empresa 
para os componentes da Chapa 2 – entre eles, o cabeça de 
chapa, Emerson Mosquitinho.


