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Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de MS

Aconteceu, no dia 9, reunião entre
o Ministro Vice-Presidente do TST, Dr.
Renato de Lacerda Paiva, e as
representações das duas Federações
(FENTECT/FINDECT).
Na ocasião foram apresentadas as
dúvidas por parte das representações
dos trabalhadores manifestadas em
duas questões: 1) Em que incidirá o
reajuste de 3,68% e 2) Como ficará a
questão do Plano de Saúde.
Quanto ao índice (INPC 3,68%),
ficou esclarecido pela Vice-Presidência
que a incidência ocorrerá nos salários,
benefícios e demais verbas
remuneratórias constantes do ACT
2017/2018.
Já quanto ao Plano de Saúde, a VicePresidência esclareceu que a parte
relacionada ao custeio não está
contemplada pela proposta
apresentada pelo TST, pois o tema
permanece em discussão no Dissídio
Coletivo nº 100029505.2017.5.00.0000. Quanto aos
demais pontos constantes na Cláusula
28, que não estão debatidos no
dissídio coletivo, a proposta os
contempla e sinaliza com a sua

manutenção.
As questões acima serão objeto de
petição ser apresentada perante a
Vice-Presidência, a fim de que haja o
esclarecimento oficial, por parte do
TST, acerca dos exatos limites da
proposta apresentada.
Após termos em mãos o despacho
do TST, relacionado à petição acima
referida, serão enviados os devidos
encaminhamentos às Assembleias que
serão realizadas no dia 14/08 (terçafeira).
Na ocasião, as duas Federações
manifestaram ainda que futuramente
irão ingressar com um Procedimento
de Mediação Pré-Processual (PMPP)
junto a Vice-Presidência no TST,
solicitando a abertura do diálogo em
relação ao custeio do Plano.
Argumentaram com o fato de que o
sistema de cobrança atualmente
praticado está onerando fortemente o
orçamento pessoal e familiar de todos
os Ecetistas. Em resposta, o Ministro
informou que a Vice-Presidência, na
hipótese de ser proposto o PMPP,
examinará o caso conforme a
legislação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Executiva do SINTECT/MS,
no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca todos os trabalhadores ecetistas,
para a Assembleia Geral a ser realizada no dia
14 de Agosto de 2018, para deliberação da
seguinte pauta:
1- Avaliação da proposta apresentada
pelo TST para o ACT 2018/2019;
2- Definir sobre deflagração de Greve,
por tempo indeterminado a partir das
22hs00min, do dia 14 de Agosto de 2018;
3- Deliberação do desconto assistencial
da Campanha Salarial 2018/2019.
A Assembleia será realizada na sede
própria do Sintect/MS sito á Rua Gal.
Sampaio, nº 180, Bairro Cabreúva, Campo
Grande/MS,, em primeira convocação às
18h30h, e não atingindo o quórum previsto
conforme artigo 24º do Estatuto desta
entidade, trinta minutos após em segunda
chamada com qualquer número de
presentes.
Campo Grande-MS, 10 de Agosto de 2018.
Diretoria Executiva do SINTECT-MS

