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Unificando a luta, Juntos Somos Mais Fortes!

 Trabalhadores dos Correios aprovam 
calendário de lutas, com greve em setembro, no 
27º Conselho Sindical Nacional (CONSIN) da 
FENTECT, realizado nos dias 09 e 10 de junho, 
com a presença de dezenas de trabalhadores e 
trabalhadoras dos Correios, representando os 
sindicatos de todo o país. Foram dois dias de 
debates importan�ssimos para a categoria 
ece�sta, com a apresentação de uma avaliação 
profunda sobre a conjuntura polí�ca e 
econômica do nosso país. Além disso, foram 
discu�das as estratégias que vêm pela frente 
para enfrentar os desafios que estão por vir.
 Após a apresentação da assessoria 
econômica do DIEESE, foi deba�da e aprovada a 
Pauta Nacional de Reivindicações à ser 
encaminhada para referendo das assembleias 
nos estados e regiões, veja as principais 
cláusulas da campanha salarial: 
 Reposição das perdas salariais, em 
base ao INPC; ganho real no valor linear de R$ 
300; valor facial  de R$ 50 para o Vale 
Alimentação e R$ 600 para o Vale Cesta, 70% 
sobre as Férias, e etc...

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

 
 A Diretoria Execu�va do SINTECT/MS, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca pelo presente edital, todos os 
trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Mato 
Grosso do Sul, a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, na 
sede própria da en�dade, sito a Rua General Sampaio, 180, Bairro 
Cabreúva, nesta capital, no dia 23 de junho de 2022, ás 17:30horas, em 
primeira convocação e não a�ngindo o quórum, previsto no estatuto, 
trinta minutos após em segunda convocação com qualquer número de 
presentes para deliberar e apreciar sobre as seguintes pautas:
 1) Informes; 
 2) Campanha Salarial; 
 3) Decidir sobre conceder autorização ao Comando Nacional 
de Negociação da FENTECT, para representar a categoria em negociação 
cole�va, com poderes de firmar acordo cole�vo e/ou para defender-se 
em e ajuizar dissídio cole�vo contra a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; 
 4) Discussão e aprovação das cláusulas constantes da pauta de 
reivindicações para a Campanha Salarial de 2022/2023; 
Ficam então todos convocados para par�ciparem.

Campo Grande, 21 de junho de 2022

Diretoria Execu�va do SINTECT-MS

TRABALHADORES APROVAM 
CALENDÁRIO DE LUTAS NO 27º CONSIN

 Ao final foi aprovado o seguinte 
calendário de lutas para a campanha salarial 
d e ste  a n o,  co m  vá r i a s  a� v i d a d e s  d e 
mobilização:
 13 e 14/06 – Par�cipação no Dia 
Nacional de Lutas com o “Ocupa Brasília” e 
realização de Atos nos estados
  21/06 – Atos contra o fechamento dos 
ambulatórios médicos
  21 a 24/06 – Assembleias para 
referendo da Pauta Nacional de Reivindicações
 07/07 – Assembleias de avaliação da 
Campanha Salarial
 21/07 – Assembleias de avaliação da 
Campanha Salarial e aprovação do ESTADO DE 
GREVE
  28/07 – Indica�vo de DIA DE GREVE 
DE ADVERTÊNCIA
  09/08 - Assembleias de avaliação da 
Campanha Salarial
  31/08 - Assembleias com indica�vo de 
G R E V E  N A C I O N A L  P O R  T E M P O 
INDETERMINADO.

 É chegada a hora de lutarmos em busca do que nos foi arrancado!
  Após um duro golpe recebido do atual governo através do TST no 
julgamento do dissidio em 2020, no ano passado conseguimos resgatar 
alguns direitos na atual sentença norma�va e temos buscado através de 
ações judiciais reconquistar outros,  graças a nossa persistência e ao 
excelente trabalho de nosso jurídico, temos conquistado decisões favoráveis 
e em alguns casos obrigando a ECT  a restabelecer cláusula que foi re�rada.
 Mas não podemos ficar dependentes somente do horizonte da 
jus�ça, nada do que �nhamos e temos veio de graça, pelo contrário, foi da 
luta das organizações sindicais junto com os trabalhadores (as). Temos que 
olhar pra trás, reconhecer a história, as árvores que nos sombreiam hoje 
foram semeadas por outros  antes de nós, é nossa obrigação conservá-las e 
renovar a plantação garan�ndo assim a sombra dos próximos.
 Trabalhador (a) faça sua parte, par�cipe das assembleias e das 
mobilizações, pois o Sindicato somos todos nós.

CAMPANHA SALARIAL 
2022/2023

 #FILIE-SE!
 #FORTALEÇA SEU SINDICATO!

 #TODOS (AS) NAS ASSEMBLEIAS!
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A FOME VOLTA A ATACAR
 Com o aumento da pobreza e da miséria, o prato vazio voltou a ser 
realidade nas casas de 33,1 milhões de brasileiros. 
 O Brasil não passava por uma situação tão cruel e desumana desde a 
década de 1990. 
 O desgoverno de Bolsonaro com sua gestão inconsequente fez com 
que o prato do brasileiro fosse apenas alimentado de inflação, alta de preços, 
desemprego e fome. 
 Precisamos de polí�cas públicas e econômicas que voltem com 
programas de assistência e amparo a essas famílias. 
 O Brasil precisa de um projeto de direitos e oportunidades, de um 
país soberano, que respeita seu povo, fortalece a democracia e protege o 
patrimônio do povo brasileiro!

#NãoAoPacoteDoVeneno
 Nos próximos dias 22 e 23 de junho, acontecerão as Audiências 
Públicas da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado Federal 
sobre o Pacote do Veneno - PL 1459, após intensa mobilização da Campanha 
Permanente Contra os Agrotóxicos, organizações e en�dades que compõe a 
plataforma #ChegaDeAgrotóxicos.
 As organizações também esperam que o presidente do senado, 
Rodrigo Pacheco, trate com cautela e cadência a tramitação do PL na casa, 
distribuindo também para as comissões de Meio Ambiente, Direitos Humanos 
e Comissão de Assuntos Sociais, que já apresentaram requerimento. 
 Serão duas audiências públicas, que terão transmissão ao vivo pela 
TV Senado.

 Convidados 22/06
  - Leomar Daroncho, Representante de Fórum Nacional de Combate 
aos Impactos dos Agrotóxicos;
 - Dra. Larissa Mies Bombardi, Professora Doutora do Departamento 
de Geografia da USP
 - Caio Carbonari, Doutor em Proteção de Plantas pela Unesp.
 - Mario Urchei, Diretor de Ciência e Tecnologia do SINPAF
 - Naiara Bi�encourt, Advogada na organização Terra de Direitos e 
integrante da ANA.
 - Paulo Amaral, Advogado e Engenheiro Agrônomo consultor da 
Abrapa.
 h�ps://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10837&codcol=1307

 Local: 
 Senado Federal, Anexo II - Plenário 2 da Ala Nilo Coelho. Corredor da 
CDH.

 Convidados 23/06
 - Thuanne Bráulio Hennig, Pesquisadora da UFSC em avaliação de 
risco e toxicidade de agrotóxicos no solo.
 - Dra. Karen Friedrich, Pesquisadora com doutorado em Saúde 
Pública - Fiocruz, com ênfase em Toxicologia e Saúde. e Representante da 
Abrasco
 - Dr. Angelo Zanaga Trapé, Doutor em Saúde Cole�va pela Unicamp
 - Marina Lacôrte, Representante do Greenpeace Brasil (Campanha 
de Agricultura e Alimentação).
 - Rafael Rioja Arantes, Representante doIDEC (Programa de 
Alimentação Saudável e Sustentável)
 - Reginaldo Minaré, Diretor Técnico Adjunto da CNA
 h�ps://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10838&codcol=1307

 Local: 
 Senado Federal, Anexo II - Plenário 9 da Ala Alexandre Costa 
(Plenário da CAS).

#NãoAoPacoteDoVeneno

VOCÊ QUE 
AINDA NÃO É 

SINDICALIZADO,
FILIE-SE!!!!

O SINTECT-MS tem e está ingressando 
com novas ações judiciais coletivas que 
beneficiará os trabalhadores (as) de MS 
filiados ao sindicato, você que ainda não 
é sindicalizado filie-se, contribua, fortale-
ça a entidade e seja contemplado nas 
ações judiciais.

#FORTALEÇA A LUTA, FILIE-SE!
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