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Mobilização

33º CONREP lança a 
Campanha Salarial 2016

“Unificar a 
luta” foi a 
p r i n c i p a l 

ideia defendida durante 
o 33º Conselho de Repre-
sentantes da FENTECT 
(CONREP), que ocorreu 
entre os dias 7 e 9 de julho 
em Luziânia/GO. Duran-
te o evento, cerca de 300 
ecetistas, entre delegados, 
observadores e convida-
dos, discutiram temas im-
portantes para a categoria 
e construíram juntos os ei-
xos da Campanha Salarial 
deste ano, que promete ser 
ainda mais intensa devido 
à situação política do Bra-
sil, principalmente diante 
do projeto de privatiza-
ção das estatais defendido 
pelo governo interino de 
Michel Temer.

É ao longo do CONREP 
que se constrói a Pauta de 

R e i v i n d i -
cações da 
categoria , 
cujas cláu-
sulas serão 
negociadas 
com a di-
reção dos 
Correios, e 
ainda se es-
tabelece o Calendário de 
Lutas e os eixos da Cam-
panha Salarial. 

Além disso, os trabalha-
dores debateram a atual 
conjuntura política do País 
e aprofundaram a discus-
são sobre reestruturação e 
privatização, o suposto dé-
ficit da Empresa, Postalis, 
etc. 

Resoluções 
Para levar adiante a luta 

contra a privatização dos 
Correios e impedir que avan-

ce a política de retirar direi-
tos dos trabalhadores, uma 
série de ações e estratégias 
foram aprovadas pelos de-
legados presentes no Fórum, 
dentre elas destacamos:

• A criação de comitês 
regionais e nacional contra a 
privatização;

• A construção de uma 
campanha unificada, que 
envolva outras categorias de 
trabalhadores que também 
estejam ameaçadas com a 
privatização (bancários e pe-
troleiros);

• Data única para as as-

sembleias de 
deflagração de greve nos 
Correios por todos os sindi-
catos;

• Atos públicos nos Es-
tados e, especificamente, no 
Rio de Janeiro, no dia 05 de 
agosto, durante a abertura 
dos Jogos Olímpicos;

• Realização de audi-
ências públicas no Senado 
Federal, assembleias legisla-
tivas e câmaras municipais 
sobre a privatização dos Cor-
reios e suas consequências;

• Luta pelo fim da rees-
truturação da ECT, das ma-

crorregiões, da Distribuição 
Domiciliar Alternada (DDA) 
e a retomada imediata da 
autonomia administrativa às 
DR’s;

• Distribuição de cartas-
-abertas, abaixo-assinados 
contra a privatização e cam-
panhas publicitárias em ou-
tdoors, cartazes, rádio, TV, 
carro de som, jornais, adesi-
vos, camisetas e outros ma-
teriais ilustrativos;

• Auditoria nas contas da 
ECT já;

• Fora Temer! Fora Gui-
lherme Campos!

Fórum foi marcado pelo discurso de unidade na luta contra a privatização dos Correios e contra a política de reti-
rada de direitos. O próximo passo é construir uma grande mobilização da categoria e buscar o apoio popular.

Em Assembleia Geral 
realizada no dia 25 de ju-
lho, os trabalhadores, por 
unanimidade, aprovaram 
o Estado de Greve. Na 
ocasião, os companheiros 
Ueber Barbosa e Joelcio 
Ferreira Alves foram elei-

tos para representar o SIN-
TECT/GO no Comando 
Nacional de Negociação e 
Mobilização. Os trabalha-
dores ainda referendaram 
a Pauta e o Calendário de 
Lutas da Campanha Sala-
rial 2016.

• 15% (inflação + aumento real); 
• R$300,00 linear;
• Ticket alimentação R$45,00;
• Vale cesta R$400,00;
• Reajuste de 15% nos demais bene-
fícios.

“Já estamos em Estado de Greve!”

Outros destaques da Pauta

Nós pedimos

• Não à Privatização dos Correios! Correios 100% 
Público e Estatal. (Cláusula 80);
• Entrega somente pela manhã, inclusive para os car-
teiros motociclistas, e independente da implantação 
de triagem por CEP (Cláusula 43);
• Fim da Postal Saúde. Plano Correios Saúde, gerido 
e mantido pela ECT e sem pagamento de mensalida-
des (Cláusula 29);
• Extensão do Reembolso babá/auxílio creche aos 
pais ecetistas (Cláusula 56);

• Fornecimento de Vale Combustível/Ticket Car 
(Cláusula 59);
• Redução de jornada do atendente de Banco Postal 
para 6h (Cláusula 52);
• Pagamento cumulativo do AADC e do Adicional de 
Periculosidade para todos os carteiros motociclistas 
(Cláusula 77);
*Confira a íntegra da Pauta de Reivindicações no site 
do SINTECT-GO: http://www.sintectgo.org.br/novo/
acoes/campanha-salarial

Delegação goiana no 33º CONREPEcetitas reunidos no Conselho de Representantes da FENTECT

“Nossa vitória depende da nossa capacidade de lutar!”
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 Companheiros e companheiras!
EDITORIAL

É LUTAR OU LUTAR

Retorna a unificação nacional da categoria

A escancarada in-
tenção de levar 
adiante a privati-

zação dos Correios, por par-
te do governo interino, os 
constantes ataques aos di-
reitos adquiridos pela cate-
goria em lutas no passado, 
as políticas de arrocho sala-
rial, de falta de contratações 
e de sobrecarga de trabalho, 
impulsionam os sindicatos 

e federações a construírem 
uma grande mobilização 
nacional. 

Diante deste cenário 
adverso, no qual se prevê 
negociações salariais durís-
simas e se exige a soma de 
esforços e um levante da 
categoria em todas as bases, 
dirigentes da FENTECT, da 
FINDECT e dos 36 sindi-
catos, reuniram-se em Bra-

sília, despiram-se de suas 
vaidades, deixaram diver-
gências pessoais e políticas 
de lado, e firmaram o com-
promisso de atuarem juntos 
nesta campanha salarial e 
na luta contra a privatiza-
ção.

Os representantes dos 
trabalhadores já se reuni-
ram em Brasília em duas 
ocasiões, a primeira foi no 
dia 18 de junho, um dia 
após a reunião com o novo 
presidente da Empresa, e a 
segunda aconteceu em 11 
de julho. 

Na última oportunida-
de, eles reiteraram o com-
promisso de realizarem 
assembleias de deflagração 
de greve na mesma data e 

de ade-
são à luta 
nacional 
unificada, 
que in-
clui todos 
os sindi-
catos de 
trabalha-
dores dos 
Correios, 
bancários 
e petro-
leiros, 
e também, rebateram as 
declarações de Guilherme 
Campos à CBN e discuti-
ram ações e estratégias de 
mobilização dentro e fora 
da categoria.

O SINTECT/GO, que é 
protagonista de tantas lu-

tas, reafirma o compromis-
so com os trabalhadores 
e convoca os combativos 
companheiros da base de 
Goiás para mais essa bata-
lha.

A derrota só existe quan-
do se abandona a luta! À 
luta guerreiros e guerreiras!

Lideranças sindicais reúnem forças e convocam os trabalhadores para lutar contra o arrocho salarial, a retirada 
de direitos históricos, a privatização da ECT e em defesa dos empregos. 

“Friamente, pelos números, o recomendável seria até reajuste zero.” 
Guilherme Campos – Valor Econômico 17/06/2016Reunião entre os 36 sindicatos e Federações

Em 17 de junho, acon-
teceu em Brasília, uma 
reunião entre Guilherme 
Campos, seus assessores e 
representantes de todas as 
entidades sindicais e asso-
ciativas dos Correios. Na 
ocasião, os representantes 
dos trabalhadores apro-
veitaram para denunciar e 
combater o processo de des-
monte dos Correios, através 
do projeto de Reestrutura-
ção que está em andamento.

Os dirigentes sindicais 

fizeram duras críticas à re-
dução de autonomia ad-
ministrativa às DR’s com 
surgimento das gerências 
de macrorregião, à extinção 
de DR’s e fechamento de 
unidades operacionais e de 
atendimento, à Distribui-
ção Domiciliar Alternada – 
DDA, ao sucateamento do 
Plano de Saúde, à falta de 
contratações e de concurso 
público, à falta de seguran-
ça nas agências e exigiram 
providências.

Também alertaram o 
presidente da Empresa que 
estão dispostos a ignorar 
divergências políticas inter-
nas, em prol da construção 
de uma grande greve na-
cional da categoria contra 
a privatização e por novas 
conquistas, durante a cam-
panha salarial.

A reunião se estendeu 
até às 17h, e ao final, Cam-
pos afirmou que até aquele 
momento não havia orien-
tações diretas do Planalto 

quanto à abertura de 
Capital da empresa 
ou à sua privatização. 
Quanto à reestrutura-
ção, disse ainda não es-
tar convencido de sua 
necessidade, e decidiu 
suspendê-la pelo perí-
odo de 20 dias, com a 
possibilidade de pror-
rogação por mais tem-
po, para que pudesse 
se inteirar mais sobre 
o assunto e retomar a 
discussão. Reunião com o presidente no dia 17/06

Sindicatos exigem providências da direção da ECT em reunião ampliada

Vivemos momentos cru-
ciais de nossa história, onde 
se vê claramente o acirra-
mento da luta de classes.

Um governo golpista, 
em conluio com os setores 
mais conservadores e re-
acionários do parlamento 
e da sociedade, tomou de 
assalto o poder e tenta, em 
um curto espaço de tempo, 
impor uma agenda Ultrali-
beral de retrocessos para o 

País e atacar os direitos dos 
trabalhadores.

Reforma trabalhista, re-
forma previdenciária, pri-
vatizações em longa escala, 
redução de investimentos 
em saúde e educação são 
apenas alguns exemplos do 
que está em marcha no go-
verno predador de Temer.

Enquanto categoria, pre-
senciamos nossa empresa 
centenária, que já foi sinô-

nimo de qualidade, pon-
tualidade e orgulho para 
todos nós, ser atacada dia-
riamente e perder boa parte 
de seu prestígio por conta 
de gestores sem compro-
misso com a coisa pública.

Nossa data-base chegou 
e, em função do atual cená-
rio político e econômico de 
crises e incertezas, mais do 
que lutar por melhorias sa-
lariais, condições de traba-

lho e mais direitos, também 
teremos que travar uma 
forte luta para manter a 
empresa 100% pública e es-
tatal e os nossos empregos. 

A unidade nacional do 
movimento sindical, tão 
necessária nestes momen-
tos de enfrentamento, está 
sendo resgatada. Esse é o 
anseio da categoria. Ago-
ra, a cada trabalhador cabe 
fortalecê-la, atendendo ao 

chamado. Disso depende 
nossa vitoria!

Os trabalhadores não de-
vem pagar pela crise.

Não ao golpe! Fora Te-
mer!

Não à privatização dos 
Correios! Nenhum direito 
a menos!

Diretoria Colegiada
SINTECT/GO
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GESTÃO INTERINA

Correios sob nova direção

No último dia 09 
de junho, Gui-
lherme Campos 

Júnior foi nomeado pelo 

presidente interino Michel 
Temer para assumir a presi-
dência dos Correios. O atual 
presidente do Partido Social 

Democrático (PSD) é inves-
tigado pela Polícia Federal 
por falsificação de assinatu-
ras.

A investiga-
ção da PF, que 
tramita em se-
gredo de Justiça, 
apura a falsifica-
ção de assinatu-
ras de eleitores 
para a criação do 
PSD em 2011. O 
Partido foi cria-
do oficialmente 
em 2012 durante 
processo lidera-
do por Gilberto 

Kassab, prefeito de São Pau-
lo a época.

O Ministério Público 
Eleitoral de São Paulo abriu 
um inquérito em 2011 para 
apurar as suspeitas de que 
algumas assinaturas para a 
criação do PSD eram falsas. 
Entre os problemas aponta-
dos na investigação estava 
a suposta utilização de as-
sinaturas de pessoas faleci-
das. O inquérito tramitou 
no Supremo Tribunal Fede-
ral entre 2012 e 2015, neste 
período Guilherme Campos 
prestou depoimento a Pro-
curadoria Geral da Repúbli-

ca.
De acordo com o Uol No-

tícias, Guilherme Campos, 
através de sua assessoria de 
imprensa, negou a falsifica-
ção e disse estar tranquilo 
em relação as investigações.

A nomeação contradiz 
Temer, que anunciou que 
suspenderia as indicações 
políticas para a direção das 
estatais e fundos de pensão 
até que o Congresso apro-
vasse projetos que tornas-
sem as exigências para pre-
enchimento destes cargos 
mais rígidas. 
*Com informações do Uol Notícias

Guilherme Campos Júnior, de 54 anos, 
é o atual presidente do Partido Social De-
mocrático (PSD).  Foi deputado federal por 
dois mandatos e vice-prefeito de Campi-
nas, entre 2005 e 2007, no primeiro manda-
to de Hélio de Oliveira Santos (PDT).

Entre 1992 e 2007 foi filiado ao Partido 
da Frente Liberal (PFL), e entre 2007 a 2011 
ao Democratas (DEM). Em 2011 se filiou ao 

PSD. Entre 2005 e 2006 foi Secretário Municipal de Comércio, Indús-
tria, Serviços e Turismo de Campinas.

Quem é o novo presidente dos Correios?

Campos diz que os funcionários são culpados pela crise nos Correios

Mal chegou à Empresa, Cam-
pos tem conseguido a antipatia 
dos trabalhadores. Além da re-
percussão negativa de suas de-
clarações em entrevista à CBN, 
no dia 4 de julho, duas medidas 
que vieram com sua chegada 
também causaram revoltas:

• O aumento do próprio sa-
lário (R$ 46.700,00) e o de seus 
vice-presidentes, que haviam 
sido reduzidos em 30% por se-
rem considerados muito altos e 
incompatíveis com o discurso de 
redução de despesas; e 

• A retirada dos tradicionais 
70% do cálculo do abono pecu-
niário, pagos aos trabalhadores 
que optam por vender dez dias 
das férias. 

Porque a culpa não é dos tra-
balhadores?

Se existe crise nos Correios, 
esta não pode jamais ser atribu-
ída aos empregados. A crise só 
pode ser resultante das graves 
falhas cometidas pelos gestores 
na administração da Empresa. 
Portanto, as declarações dadas à 
CBN são inaceitáveis e revelam a 
total ignorância de um forasteiro 
mal assessorado e despreparado 

para presidir uma empresa da 
dimensão da ECT. 

O elevado número de ates-
tados médicos é consequência 
das doenças geradas pela sobre-
carga de trabalho, pela falta de 
ergonomia, pelo assédio moral e 
pelas condições insalubres e in-
seguras.

Campos não destacou o des-
falque de 20 mil ecetistas no qua-
dro efetivo da estatal, agravado 
por sucessivos PDIAS/ PDV’s e 
que mesmo assim o faturamento 
vem crescendo ano a ano.

Se a presidência da ECT “es-
pera empenho e mudança de ati-
tude dos funcionários que não 
acordaram para a gravidade do 
momento”, como declarou à rá-
dio, os trabalhadores esperam 
ansiosos por mudanças de ati-
tude por parte dos gestores da 
empresa.

 A entrevista serviu para jo-
gar a sociedade contra a empre-
sa e os funcionários e, dessa for-
ma, manipular a opinião pública 
para legitimar uma possível pri-
vatização dos Correios, defen-
dida abertamente por Michel 
Temer.

O SINTECT/GO repudia as declarações ofensivas e irresponsáveis do presidente da Empresa, em entrevista à 
Rádio CBN. Elas causam indignação e revolta em toda a categoria e jogam a população contra os trabalhadores.  

Indicação política do ministro Kassab, o novo presidente da Empresa sofre investigação da Polícia Federal por 
falsidade ideológica, segundo sites de notícias.

DESRESPEITO

Repórter CBN: O Presidente dos Cor-
reios, Guilherme Campos, declarou em 
entrevista exclusiva à CBN, que a crise 
financeira da Empresa pública é um 
reflexo da atitude dos funcionários. O 
político que assumiu o cargo a cerca de 
um mês, alegou que uma das coisas que 
mais preocupa, é o alto índice de atesta-
dos médicos. Campos disse que é pos-
sível que a Empresa feche o ano 2016 
com um prejuízo semelhante ao ano 
passado, quando ficou no vermelho em 
R$2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem 
milhões de reais). Só até o mês de maio, 
Débora, as contas, já estavam ruins, era 
um prejuízo de R$900.000.000,00 (nove-
centos milhões de reais). 

Sobre a reinvindicação da categoria 
para novos concursos ele afirmou que é 
impossível que isso aconteça neste ano, 
e que o objetivo é justamente o contrá-
rio, cortar gastos e aumentar a produti-
vidade. Ele não descarta a possibilidade 
de um plano de demissão voluntária, e 
disse inclusive, que já foram apresen-
tadas para ele propostas para colocar a 
medida em prática. 

Segundo o dirigente, a Empresa tem 
atualmente 14 mil funcionários apo-

sentados, e que ainda trabalham na 
instituição, que poderiam ser cortados. 
O presidente dos Correios disse que 
espera empenho e mudança de atitude 
de funcionários que, segundo ele, não 
acordaram para a gravidade do mo-
mento e necessidade de se reverter à 
situação.

Guilherme Campos: Se me pergun-
tar onde os funcionários estão errando, 
eu diria para você: Hoje um dos maio-
res índices de problemas da Empre-
sa, estão nos índices de absenteísmo. 
O que é absenteísmo? É o que existe 
de falta no dia a dia da Empresa. Esse 
número que vai de 10% a 20%, em al-
gumas localidades 25% que falta. Exis-
tem problemas de toda ordem, mais 
eu credito maior a uma recorrência aos 
atestados médicos.

Repórter CBN:O Senhor acha que 
funcionários estão indo demais ao mé-
dico? estão apresentando atestados fal-
sos? Qual que é a sua hipótese? 

Guilherme Campos: Isso eu não 
posso afirmar, quem pode dizer isso é 
o médico. O que eu posso achar e ficar 
preocupado é que os Correios fazem 
mal a saúde.

Confira trecho da entrevista de Guilherme Campos à CBN 

A culpa não é dos trabalhadores ! #Fora Guilherme Campos
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UMA PONTE PARA O FUTURO

O que os trabalhadores podem esperar deste governo ?

      Não, não, não à Privatização! Não ao Golpe! Fora Temer!

Privatizações a rodo, mudanças no regime de partilha 
do petróleo do pré-sal e a entrega de sua exploração 
às empresas estrangeiras, reforma trabalhista que fa-

vorece apenas os patrões, arrocho do salário mínimo, reforma 
previdenciária que adia e desvalorizam aposentadorias, redu-
ção de investimentos em programas sociais ligados à saúde, 
moradia, educação e previdência com a desvinculação de re-
ceitas no orçamento da união e fixação de teto para gastos pú-
blicos pelos próximos 20 anos. São medidas anunciadas que 
comprometem direitos trabalhistas e conquistas sociais e be-
neficiam grandes empresários e banqueiros com o pagamento de juros da dívida pública. Conclui-se que, o Governo interino e 
golpista tem lado e foi com muita sede ao pote de maldades. Centrais e sindicatos reagem propondo mobilizações e greve geral. 
Acirra a luta de classes no País!

Privatizações, inclusive a dos Correios

O Governo Temer já avi-
sou que vai privatizar os 
Correios e tudo o que for 
possível. “Se a sua ficha 
ainda não caiu”, confira 
abaixo as recentes manche-
tes dos principais jornais, 
revistas e sites de notícias.

Assim que assu-
miu, Temer disse 
que iria reduzir a 
presença do Esta-
do na economia e 
prestigiar a inicia-
tiva privada. Com 
esse objetivo, pu-

blicou a MP 727 que cria 
o Programa de Parceria de 
Investimentos –PPI, que 
estabelece a privatização 
de empresas públicas por 
meio de decretos. Ele já 
prepara a venda de partici-

pações da União 
em estatais e em 
várias empresas 
privadas. Para 
fazer caixa e in-
crementar o ajus-
te fiscal, a equipe 
de Temer traba-
lha com uma lista 
na qual se desta-
ca, entre outros, 
a abertura de 
capital dos Cor-
reios, da Casa da 
Moeda, e a venda 

de ativos do Governo Fe-
deral em até 230 empresas 
do setor elétrico ligadas a 
Eletrobrás. Também fazem 
parte do rol a Infraero, a 
Companhia Docas, Caixas 
Seguros, IRB Brasil, e etc.

Mas a onda de privati-

zações não é uma novida-
de!

Durante o governo FHC 
mais de 160 empresas bra-
sileiras foram privatiza-

das, e mais de 
1500 postos 
de trabalho 
extintos. Vale 
do Rio Doce, 
Light, Empre-
sas do Grupo 
Telebrás (Em-
bratel, Tele-
goiás, Telesp 
e Telemig, etc) 
são alguns 
exemplo deste processo 
que ficou conhecido como 
“privataria tucana”. 

Nesta época, também 
houve a tentativa de pri-
vatizar os Correios através 
do PL 1491/99, mas graças 
à resistência e à intensa 
mobilização dos trabalha-
dores (acampamentos em 
Brasília, forte gre-
ve, distribuição de 
carta aberta e cam-
panha com abaixo 
assinado) além do 
apoio da popula-
ção, o projeto foi 
derrotado e depois 

engavetado no início do 
Governo Lula. 

Assim como no pas-
sado, somente a ampla 
mobilização de todos os 
trabalhadores e novamen-
te o apoio da população 
poderão impedir que esse 
patrimônio brasileiro, os 
Correios, seja vendido e 
os trabalhadores e o povo 
prejudicados.

• Temer quer parcerias com setor privado 
nos Correios - Folha de S. Paulo 19/07/2016
• Privatização Radical Envolve Correios, 
Elétricas e até a Casa da Moeda – Brasil 
247 15/05/2016
• O Brasil à venda: como um golpe prepa-
rou o terreno para as privatizações – Carta 
Maior 03/08/2016
• Petrobras: o golpe da privatização - Carta 
Maior 19/07/2016
• Privatizações precisam ir além da BR - O 
Globo 27/07/2016
• Eletrobras abre caminho para privatiza-
ção de distribuidoras - G1 22/07/2016

Esta com toda certeza não é a pauta 
dos trabalhadores. Quem participou 
destas manifestações jogou contra o 
próprio patrimônio.

O drama das demissões
A entrega dos Correios à iniciativa 

privada deixará indefinida a situa-
ção de mais de 117 mil trabalhadores. 
Muitos deles devem ser demitidos e os 
que permanecerem perderão muitos 
direitos adquiridos, como a relativa 
estabilidade. Salários e benefícios serão 
corroídos.

Cabe lembrar que as ocupações 
de carteiro, OTT, atendente comercial 
e algumas funções administrativas só 
existem nos Correios, e o mercado não 
as reconhecem como profissões. Mui-
tos dos que serão demitidos já estão em 
idade avançada ou são antigos de casa. 
São pais e mães de família que não tem 

qualquer formação técnica ou profis-
sional e, por isso, não têm nenhuma 
condição de disputar vagas no mer-
cado. Ao serem demitidos estarão na 
“rua da amargura”, como milhares de 
trabalhadores que foram demitidos no 
passado, por perseguições, e que ainda 
não foram anistiados ou reintegrados. 

Moreira Franco, o homem do PPI
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O que os trabalhadores podem esperar deste governo ?

      Não, não, não à Privatização! Não ao Golpe! Fora Temer!

Ataques aos direitos trabalhistas são as propostas dos patrões golpistas

Redução de investimentos em programas 
sociais

Cortes no orçamento com a desvinculação 
de receitas e golpes na Constituição (PEC 
241/2016) limitam o alcance do SUS, do Bol-
sa Família, do Minha Casa Minha Vida, da 
Educação Pública, FIES, SISU, Mais Médicos, 
e acabam com a política de valorização do sa-
lário mínimo.

Acordos Coletivos poderão substituir a CLT, mas sem que o mínimo 
legal esteja assegurado

O atual sistema jurídico prevê que 
as negociações de trabalho substitu-
am a CLT, desde que a negociação 
coletiva beneficie ainda mais a classe 
trabalhadora. Contudo, empresários, 
políticos e sindicatos patronais têm 
defendido a prevalência do negocia-
do sobre o legislado, mas sem a ga-
rantia do mínimo previsto em Lei. 
O que se pretende é reduzir direitos 

dos trabalhadores e, consequen-
temente, diminuir custos e riscos 
para as empresas. 

Jornada de trabalho de 80h 
semanais

No dia 08 de julho, o presiden-
te da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Robson Braga de 
Andrade, durante reunião com 
Michel Temer e com empresários 
do Comitê de Líderes da Mobili-
zação Empresarial pela Inovação 
(MEI), defendeu mudanças nas 

leis trabalhistas, inclusive jornada de trabalho de até 80 horas semanais. “Nós 
aqui no Brasil temos 44 horas de trabalho semanais. As centrais sindicais ten-

tam passar esse número para 40. A França, 
que tem 36 horas, passou agora para 80, a 
possibilidade de até 80 horas de trabalho se-
manal [na verdade, são 60 horas] e até 12 ho-
ras diárias de trabalho”, disse. Porque ele não 
pede logo a revogação da Lei Áurea?

15 Minutos de almoço
Em entrevista ao programa “Poder e Política” da Folha e do UOL, Benja-

min Steinbruch, dono da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e vice-pre-
sidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), defen-
deu a flexibilização das leis trabalhistas. “Aqui temos uma hora de almoço. 

Normalmente, não 
precisa de uma 
hora. Se você vai 
numa empresa 
nos EUA, você vê 
[o funcionário] co-
mendo o sanduí-
che com a mão es-
querda e operando 
a máquina com a 
mão direita. Tem 
15 minutos para 
o almoço. Se for 
vontade dos em-
pregados, por que 
não?”, disse.

Como se não bastasse as notícias ruins 
sobre o rombo no Plano BD do Postalis, 
mudanças na previdência podem pre-
judicar ainda mais os trabalhadores. As 
alterações na Reforma da Previdência 
serão ainda mais rigorosas para quem 
tiver até 50 anos, entre elas: aumento da 
idade mínima para 65 anos, no caso dos 

homens, e 62 anos, mulheres; e aumento do tempo mínimo de contribuições 
de 15 para 20 anos. Além disso, as regras serão unificadas, ou seja, atingirão 

funcionários de empre-
sas privadas e públicas. 
Haverá um período de 
transição para quem 
tiver mais de 50 anos, 
podendo receber um 
adicional de trabalho 
de 40% a 50% do tempo 
que falta para se apo-
sentar (pedágio).

O novo Ministro da Justi-
ça, Alexandre de Moraes, já 
deu declarações que apon-
tam para a marginalização 
e a repressão das organiza-
ções sindicais de luta, mo-
vimentos sociais e ativistas 
que forem às ruas protestar. 
Acredita-se que para isso 
utilizará inclusive a Lei An-
titerrorismo (Nº13.260/2016).

Criminalização e perseguição aos 
movimentos populares, sociais e sindicatos

Aumento da idade mínima para aposentadoria

     Não podemos abrir mão de conquistas históricas
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CAIXA PRETA

Discurso de crise não convence
Terrorismo, oportunismo, falta de transparência, suspeita de maquiagem contábil e muitas contradições causam 

desconfiança nos trabalhadores. Afinal, o que existe de coerência nesse discurso? 

Auditoria nas contas da ECT, já!

Os trabalhadores 
dos Correios e a 
imprensa estão 

sendo “bombardeados” com 
as notícias de uma suposta 
crise financeira nos Correios 
desde o final do ano passado. 

Embora, até hoje, não te-
nha sido publicado oficial-
mente o balanço de 2015, algo 

no mínimo curioso, as últimas 
informações divulgadas são 
de que a Empresa tenha fe-
chado o ano passado, com um 
prejuízo estimado em R$ 2,1 
bilhões. E que, só no primeiro 
semestre de 2016, já acumula-
va um prejuízo de R$ 700 mi-
lhões.

No início deste ano, a Em-

presa chegou a divulgar que 
só teria dinheiro em caixa 
para pagar os salários até se-
tembro. Meses depois divul-
gou que faria um empréstimo 
no Banco do Brasil para hon-
rar a folha de pagamento e os 
contratos com fornecedores. 

Há poucas semanas, o pre-
sidente da ECT divulgou que 

iria recorrer ao Tesouro Nacio-
nal para pedir o repasse de R$ 
6 bilhões e, ainda disse, que fa-
ria um empréstimo de R$ 750 
milhões no Banco do Brasil. 
Os trabalhadores recebem es-
tas notícias com preocupação, 
mas também com surpresa e 
desconfiança. Isto porque a 
carga postal não diminuiu e 

as vendas não caíram. 
Além disso, o monopólio 

parcial, a isenção de impostos 
sobre todos os produtos e ser-
viços (imunidade tributária) e 
o recebimento de valores so-
mente à vista, o que impede 
a inadimplência, contribuem 
para a saúde financeira da 
Empresa.

Mas o que teria levado os Correios a operar no vermelho? 

É necessário abrir a caixa preta. Os trabalhadores 
pedem auditoria nas contas da empresa.

Decisões equivocadas to-
madas pela Direção da ECT 
e o Governo, nos últimos 
anos, agora refletem nos re-
sultados da Empresa.  E, em 
nenhum momento sequer os 
trabalhadores foram ouvi-
dos ou consultados.

A decisão de congelar o 
valor das tarifas postais, por 

dois anos, fez a ECT perder 
R$ 700 milhões por ano. O 
reajuste de 8,89% nas tarifas, 
só foi autorizado pelo Minis-
tério da Fazenda, em dezem-
bro do ano passado.

Também há informações 
de que, nos últimos anos, os 
Correios tenham repassado 
ao caixa do Governo 50% dos 

seus lucros, e ainda em 2012, 
R$ 2 bilhões de sua reserva 
financeira. Essa transferência 
de recursos para a União dei-
xou a Empresa fragilizada e 
com pouca “gordurinha” 
para investir.

O surgimento da Postal 
Saúde, a criação de novas 
funções no alto escalão, a 

“modernização” 
da empresa exigin-
do adequação (ma-
quiagem) a normas 
contábeis interna-
cionais, dentre ou-
tros fatores, seriam 
os responsáveis 
pelo suposto défi-
cit divulgado.

A velha tática 

Alegando crise finan-
ceira, os Correios querem 
revisar o Acordo Cole-
tivo e pressionar os tra-
balhadores a aceitar os 
ataques aos seus direitos. 
Com isso, tentam jogar a 
conta da crise nas costas 
do trabalhador. São pro-
postas da ECT, o arrocho 
salarial, a retirada do vale 
peru, o fim do adicional 
de 70% das férias (abono 
pecuniário) e a cobrança 
de mensalidades no pla-
no de saúde.

O mais novo para-
quedista na presidência 
dos Correios já anunciou 
a intenção de congelar 
os salários. Também an-
dou dizendo por aí, que 
a recorrente greve dos 
Correios já faz parte do 
calendário nacional e que 
pretende mudar essa re-
alidade. Alguém precisa 
avisá-lo que não é pro-
pondo reajuste zero, ou 
abaixo da inflação, que 
conseguirá impedir a 
greve da categoria.

O trabalhador faz a parte dele. E a ECT???
Mesmo que não tenha sido 

publicado oficialmente, estima-
-se que a receita dos Correios 
em 2015 pode ter atingido R$ 
18 bilhões. Diferente do preju-
ízo que é amplamente divulga-
do, o valor do faturamento tem 
sido escondido da categoria, e 
só aumentou a cada ano. A di-
reção da Empresa não divulga 
esses números, porque se o fi-
zesse, não teria como justificar 
o não pagamento da PLR, nem 

como explicar o porquê do sa-
lário dos trabalhadores ser o 
menor dentre as estatais, ou 
porque pagam gratificação ao 
invés de salário.

Se por um lado o fatura-
mento tem aumentado, o lucro 
e o número de trabalhadores 
caíram drasticamente. O déficit 
de pessoal já é de pelo menos 
20 mil trabalhadores. Em 2016, 
o número de empregados se 
igualou ao patamar de 2012. 

Conclusão: cada um está 
trabalhando mais e produ-
zindo mais para a Empresa. 

Aí vem o Sr. Guilher-
me Campos, e diz que os 
trabalhadores são culpa-
dos pela crise na Empresa, 
que pretende enxugar o 
quadro e que a produtivi-
dade tem que aumentar. É 
mole?! Que fique claro para 
o presidente da ECT: o SIN-
TECT/GO abomina e com-

bate o trabalho escravo.
Mas, como é possível no 

mesmo ano ter um recorde 
no faturamento e um prejuízo 
dessa proporção?

Isso está relacionado com o 
uso e destino do dinheiro arre-
cadado. Pode estar sendo gasto 
sem necessidade, sem equilí-
brio, e até, sendo desviado para 
o ralo da corrupção.

Neste cenário de crise, que 
pinta a direção dos Correios, 
tem se falado muito em redu-
ção de despesas e aumento 
de receitas. Não é cortando 
água dos carteiros, atendentes 
e OTT’s, nem acabando com 
a manutenção nas bicicletas, 
nem muito menos reduzindo 
a segurança nas agências e os 
gastos com a limpeza que se 
resolve o problema. “Arrancar 
o couro” do trabalhador tam-
bém não é uma opção. Isso é 
burrice!

Pós-Emprego
A preparação para a 

privatização da empresa 
exigiu sua adequação às 
normas internacionais de 
contabilidade (leis para 
sociedades anônimas), os 
Correios passaram a provi-
sionar os valores referentes 

ao Benefício Pós-Emprego 
de todos os funcionários.

Pós-Emprego é uma re-
serva de capital que é exi-
gida das empresas, quando 
estas são mantenedoras ou 
patrocinadoras de institui-
ções de previdência privada 

e de planos de Assistência à 
saúde. Compete à Comis-
são de Valores Mobiliários 
- CVM fiscalizar e regula-
mentar a matéria. 

No balanço de 2013 e 
2014, foi feito uma adequa-
ção, fazendo um novo cálcu-

lo do benefício pós-empre-
go (principalmente serviços 
de saúde) que transformou 
a empresa em deficitária do 
dia para a noite.

Assim o gasto com pós-
-emprego, que era de R$ 
899.404 milhões, impac-

tado principalmente pe-
los planos de previdência 
(POSTALIS), saltou para a 
impressionante marca de 
R$8.313.181 bilhões devido 
à nova contabilidade, e por 
conta do gasto com plano 
de saúde. 
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ASSÉDIO MORAL E ABANDONO

Lerê, lerê, lerê, lerê, lerê! Com o otimista, o chicote estrala no CTCE

A poeira e a sujeira 
tomam conta dos 
vitrais e tubula-

ções do CTCE em Goiânia. 
Pessoas dividem espaço com 
cargas, empilhadeiras e pa-
leteiras elétricas, comprome-
tendo assim a segurança no 
trabalho e ferindo as normas 
do Ministério do Trabalho. 
Um verdadeiro caos e um 

descaso com as condições 
de trabalho. E como se não 
bastasse, chefes instalam 
um rotina de humilhações, 
perseguições, e assédios, 
tornando o ambiente de tra-
balho numa verdadeira sen-
zala. 

O assédio no CTCE de-
veria ter sido eliminando, 
uma vez que a DR/GO fir-
mou um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC Nº97/2016), 
perante o Ministério Público 
do Trabalho da 18ª região, 
para desenvolver ações que 
minimizem os casos de assé-
dio moral e assédio sexual. O 
Termo foi proposto após ins-
tauração de inquérito civil 
em que o MPT entendeu que 

a Empresa foi omissa quanto 
à apuração dos casos de as-
sédios denunciados (Confira 
Ecetista na Luta, edição 160, 
dezembro de 2015).

Contudo, segundo rela-
tos dos ecetistas e verificação 
dos diretores sindicais, tra-
balhadores têm sido trans-
feridos de turno contra suas 
vontades, simplesmente 
porque a chefia quer, mes-
mo quando há outros inte-
ressados na transferência. 
Tem ocorridos casos em que 

o chefe chega a filmar o tra-
balhador executando suas 
atividades, intimidando-os e 
cobrando mais produtivida-
de. Em alguns casos, a chefia 
chega a utilizar os manuais 
da ECT para comprovar e le-
gitimar suas ações.

Como resultado dessas 
ações, trabalhadores são vis-
tos andando de cabeça bai-
xa por medo de retaliações 
e desmotivados. Essa triste 
realidade é a comprovação 
inequívoca que, ainda que, 

a direção da Empresa não 
assuma, o assédio moral e 
as práticas constantes de 
violência no trabalho foram 
institucionalizadas por suas 
chefias despreparadas. Pela 
quantidade de denúncias ao 
Sindicato, constata-se que é 
uma cultura implantada na 
regional de Goiás, que so-
mente através da resistência 
dos trabalhadores com para-
lisações, denúncias ao Minis-
tério Público e ações judiciais 
deixará de existir.

• Danos à integridade física, 
psíquica e à autoestima;

• Prejuízo ao serviço reali-
zado e à carreira do trabalhador 
assediado;

• Os colegas de trabalho ten-
dem a romper os laços afetivos 
com a vítima, seja por medo ou 
vergonha, seja por competiti-

vidade ou individualismo, ou 
mesmo influencia da chefia que 
assedia;

• Dificuldade de concentra-
ção;

• Desequilíbrio emocional, 
com crise de choro frequente, 
dores generalizadas, palpitações 
e tremores, sentimento de inu-

tilidade, insônia ou sonolência 
excessiva, depressão, diminui-
ção da libido, hipertensão, dores 
de cabeça, distúrbios digestivos, 
tonturas e falta de ar, tendência 
suicida ou tentativa de suicídio, 
falta de apetite ou ganho de 
peso, alcoolismo ou uso de dro-
gas, e outros distúrbios mentais.

Consequências do Assédio para os trabalhadores

Enxurrada de patrocínios e gastos exorbitantes. Crise para 
quem?

 Pura contradição! Na 
contramão da crise, a di-
reção da empresa segue 
investindo em patrocínios 
e gastando sem pudor. 
Enquanto falta verba para 
compra de EPI’s, manuten-
ção de veículos e até para 
copos descartáveis e mate-
riais de limpeza, derrama 
mais de R$ 300 milhões nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Mas essa farra do boi é 

antiga. Há tempos que a 
gestão da empresa mete o 
pé na Jaca em gastos com 
patrocínios e publicidade. 
Aventurando-se com apoio 
financeiro ao Rock in Rio, 
musical Shrek, Festival Lo-
lapalooza, circos e olimpía-
das, etc.. 

 Só entre 2012 e 2014, 
gastou-se algo próximo de 
R$ 740. 444.672,38 milhões 
em patrocínios e publici-

dade. Depois, R$ 42 mi-
lhões com a mudança da 
logomarca. 

Também no ano de 
2014, a ECT injetou R$ 
300 milhões na criação 
da CorreiosPar, uma 
subsidiária da ECT para 
prospectar e administrar 
outras empresas para o 
Grupo Correios.

Os Correios têm que 
enxergar que a priorida-
de não é patrocínio cul-
tural e esportivo, mas sim 
seus empregados, melho-
rias nas condições de tra-
balho e nos serviços pres-
tados.

A ECT segue realizan-
do obras milionárias, altos 
gastos com patrocínios e 
contratações diretas (sem 
necessidade de licitação), 
bem como indicações/cria-
ções de funções com altos 
salários. Ainda investe na 

compra de maquinários de 
milhões de reais; discute 
pela transformação do ban-
co postal de corresponden-
te bancário para, de fato, 
instituição financeira; re-
aliza projetos para aquisi-
ção de frotas 
próprias de 
aviões; fecha 
novos ser-
viços, como 
o telefônico 
(MVNO); 

instala escritórios nos Esta-
dos Unidos e na Ásia, entre 
outras ações. Ou seja, a su-
posta crise financeira existe 
apenas para os funcionários 
e para a sociedade, visando 
à privatização da empresa.

Um elefante branco chamado Postal Saúde
R$1,4 bilhão é quantia que se 

gastou em 2014, com a criação e 
transição do nosso antigo plano 
de saúde (Correios Saúde) para 
a Postal Saúde. Quase o dobro 
do que se gastava quando o pla-
no era gerido pelo RH da Em-
presa.

A operadora que “(des)cui-
da” da saúde dos ecetistas tem sido usada como cabide de em-
prego para acomodar apaniguados (puxa-sacos) de políticos. 
Na maioria das vezes, gente que não tem conhecimento nem 
competência técnica para atuar na área.

Paleteiras nos corredores, vitrais sujos e uso de velas para iluminar

Correios, patrocinador oficial das Olimpíadas

Enquanto isso, na senzala CTCE ...

Qualquer semelhança não é mera coincidência
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ORGANIZAÇÃO FEMININA

Violência contra a mulher é destaque no 
V Encontro Regional de Mulheres

O SINTECT-GO 
realizou no dia 
04 de junho o V 

Encontro Regional de Mu-
lheres, em Goiânia, que tra-
tou principalmente da valo-
rização das mulheres e da 
importância da igualdade 
de gênero, inclusive no local 
de trabalho. O Evento reu-
niu ecetistas de toda a DR/
GO e contou com a presen-
ça da representante da CUT 
e secretária de finanças do 
SindSaúde/GO, Maria de 
Fátima Veloso Cunha; da 
advogada da Casa Feminis-
ta Dina do Araguaia, Kelly 
Gonçalves; da representante 
da Associação Nacional dos 
Participantes de Fundo de 
Pensão (ANAPAR), Maria 
Auxiliadora, e da advogada 

do departamento jurídico do 
Sindicato, Gizeli Costa.

Com o tema “Somos do 
Lar, somos da rua e somos 
da Luta”, a quinta edi-
ção do Encontro 
Regional de Mu-
lheres buscou 
conscientizar 
as ecetistas da 
importância 
da luta por 
igualdade de 
gênero em todas 
as instâncias da 
sociedade, das po-
líticas públicas vol-
tadas para as mu-
lheres, bem como sobre o 
empoderamento delas.

Maria de Fátima ini-
ciou sua fala abordando a 
conjuntura política do país 

e a representação fe-
minina na política. Já 
a advogada da Casa 
Feminista Dina do 
Araguaia, Kelly Gon-

çalves, chamou 
atenção para 

os números 
da violência 
contra as 
mulheres e 
os aspectos 

da crimina-
lização do estupro. 

“Vemos atualmente 
o desmantelamento 
das políticas públicas 
voltadas para as mu-

lheres, há a lei [Lei Maria 
da Penha], mas ela não fun-
ciona como deveria”, ressal-
tou. 

No período da tarde, as 
ecetistas debateram 
sobre o Postalis, após 
explicação da repre-
sentante da ANAPAR, 
que explicou as vanta-
gens de continuar no 
BD Saldado ou sair, 

levando em consideração a 
quantidade de tempo traba-
lhado na ECT. As ações ju-
rídicas em curso propostas 
pelo SINTECT-GO foram 
explicadas pela Drª Gizeli 
Costa, que também falou um 
pouco sobre o papel das mu-
lheres nos Correios.

O evento foi importante 
para conscientizar as tra-
balhadoras para a luta e es-
clarecer direitos. “Hoje as 
mulheres são líderes na Em-
presa, no Brasil e no mun-
do. São elas que fazem a 
diferença na sociedade, que 
buscam se informar e não 

têm medo de ir à luta. Estou 
amando estar neste evento, 
que é uma oportunidade 
rica. Temos que ser proativas 
e levar todas as informações 
daqui para o nosso local de 
trabalho”, afirmou Adélia 
de Lurdes, da SEAO/CTCE. 
Foi a segunda vez que a ece-
tista Marli Gomes da Silva, 
da AC Rio Verde, participou 
de um Encontro Regional de 
Mulheres do SINTECT-GO, 
e mais uma vez ela aprovou 
o evento.  “O curso é essen-
cial para nos informamos 
melhor. Gostei muito”, res-
saltou. 

Encontro Nacional constrói a pauta das mulheres para a Campanha Salarial

Mais de 130 ecetis-
tas participaram 
nos dias 05 e 06 

de julho do 19º Encontro de 
Mulheres da FENTECT, que 
ocorreu em Luziânia (GO). 
Durante os dois dias de En-
contro, as mulheres discuti-
ram sobre desigualdade de 
gênero, violência contra a 
mulher, machismo e opres-
são, manutenção dos direi-
tos, saúde da mulher, rees-
truturação e ajuste fiscal da 
ECT, Postalis e Postal Saúde.

No primeiro dia, as par-
ticipantes discutiram o regi-
mento interno e aprovaram 
a mudança dos pronomes 

pessoais do 
documento, 
de masculino 
para o femini-
no, uma vez 
que o Encon-
tro é voltado 
para elas. Pos-
teriormente, 
ocorreu a palestra “O olhar 
masculino e feminino sobre 
a violência contra a mulher”, 
que apresentou considera-
ções importantes sobre o 
tema. Para Cleber Barcelos 
Soares, diretor da FENTECT, 
os homens devem participar 
da discussão enquanto hou-
ver violência contra a mu-

lher. “Somente 
dessa maneira 
vamos encon-
trar o caminho 
para erradicar 
esse proble-
ma social. Não 
pode ser um 
debate exclu-

dente, mas com toda a socie-
dade”, explicou.  

Durante a tarde, as ece-
tistas discutiram os impactos 
da reestruturação da ECT, 
a saúde da mulher e o ajus-
te fiscal. A presidente da 
ANAPAR, Cláudia Ricaldo-
ni, falou sobre as mudanças 
no Postalis e no Postal Saú-
de. Além disso, ela propôs 
ações de fiscalização para 
recuperar os planos. A asses-
sora jurídica da FENTECT, 
Luciana Martins, presidiu 
a segunda palestra da tarde 
e tratou das mudanças nos 
exames periódicos. Ainda no 
primeiro dia, as participan-

tes debateram sobre ajuste 
fiscal, flexibilização da CLT, 
privatização, opressão no 
mundo do trabalho e racis-
mo.

Saúde, segurança da mu-
lher e sanidade na ECT fo-
ram temas de destaque do 
segundo dia do evento. A 
garantia de férias na mesma 

época que os filhos, distri-
buição de cartilhas com in-
formações sobre os direitos 
das mulheres, funções mais 
leves para as ecetistas grávi-
das, são algumas propostas 
do 19º Encontro Nacional 
de Mulheres para a pauta de 
reivindicações da Campa-
nha Salarial 2016.

Delegação goiana no 19º Encontro Nacional de Mulheres

Falecimento
Comunicamos também, com muito pesar, 
o falecimento do companheiro Pedro Ma-
noel de Assis, ocorrido no dia 21 de maio.
Pedro Manoel era carteiro no CDD JK.  
 
É com grande pesar que comunicamos o 
falecimento de Wilmar de Souza, ocorri-
do no dia 18 de julho. Wilmar era OTT 
no CTCE.
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