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Como parte de uma série de ações 
que visa a organização da classe tra-
balhadora contra os ataques e retro-
cessos promovidos pelo presidente 
interino e ilegítimo, Michel Temer, que 
tomou o poder por meio de um “pac-
to nacional “ no dia 11/5, convocamos 
a todos os ECTistas a participarem de 
assembleia que será realizada no dia 
9/6. Na ocasião, discutiremos estraté-
gias de luta para barrar a ameaça pri-
vatista, além de eleger os delegados 
de base que participarão do Congres-
so de  Representantes.

Como já era esperado pelos movi-
mentos sociais e pela classe trabalha-
dora, Temer pretende implementar 
uma agenda que foi derrotada nas 
ruas e nas urnas, um projeto neoliberal 
de Estado mínimo, que visa essencial-
mente à redução de serviços públicos 

e à privatização de várias empresas 
estatais, entre as quais os Correios e a 
Casa da Moeda, e até 230 empresas do 
setor elétrico

Os Correios já estavam na mira do 
entreguismo, com o PLS 555 (privatiza-
ção de estatais), que foi aprovado em 
março  pelo Senado Federal e tramita 
na Câmara dos Deputados. Agora, o go-
verno golpista de Temer promete levar 
adiante essa proposta com a abertura 
do capital, além de acelerar o proces-
so com outras estatais igualmente im-
portantes ao desenvolvimento social, 
à geração de emprego e à distribuição 
de renda, que atualmente empregam 
mais de 500 mil trabalhadores em todo 
país (120 mil só nos Correios).

“Isso é um retrocesso absurdo que 
vai prejudicar a todas e a todos nós, 
que trabalhamos na ECT. Além do 

processo de reestruturação, teremos 
que combater, abertura de capital e os 
outros projetos privatistas de Temer, 
que está mostrando a que veio para 
a população desse país. Desde o iní-
cio desse processo, estamos avisando 
para os trabalhadores que esse golpe 
representava o projeto de Estado mí-
nimo, com redução de serviços públi-
cos, eliminação de projetos sociais, e 
ataques aos direitos dos trabalhadores. 
Infelizmente, alguns não acreditaram, 
caindo na manipulação da mídia gol-
pista de que o país ia melhorar com um 
novo governo. Agora, ao invés de lutar 
por melhorias nos salários e nas condi-
ções de trabalho, teremos que realizar 
um forte enfrentamento pra manter os 
nossos empregos e o patrimônio do 
povo”, explica a presidenta do Sintect/
DF, Amanda Gomes Corcino.

PRIVATIZAÇÃO NÃO! 
Todos à assembleia no dia 9

Temer 
golpista 
mostra a que veio: 
Privatizar tudo, 
inclusive os 
Correios
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A força e a unidade dos trabalhado-
res dos Correios de Brasília marcaram o 
Dia Nacional de Paralisação da categoria. 
Logo pela manhã, no dia 27 de abril, os 
ECTistas realizaram protesto em frente ao 
edifício sede da empresa e deixaram claro 
para os patrões que não permitirão a reti-
rada de direitos duramente conquistados 
em lutas e greves históricas da categoria.

“Estamos de braços cruzados em 
defesa dos Correios 100% públicos e de 
qualidade, por contratações, contra a re-
estruturação, os cortes na operação e a 
cobrança extra do Postalis. Estamos aqui 
pra dizer que não concordamos com 
o projeto de reestruturação que tem o 
objetivo de fechar agências e implantar 
medidas nocivas para os trabalhadores e 
que nós lutaremos contra qualquer atitu-
de da empresa que venha penalizar a ca-
tegoria", discursou a presidenta do nosso 

Dia Nacional de Paralisação: 
Não à retirada de direitos!

Sindicato, Amanda Gomes Corcino.
Como parte das atividades do ato 

de protesto, que incluiu falações e in-
formes sobre a atual situação da em-
presa, os trabalhadores confecciona-
ram cartazes onde explicitaram suas 
revindicações e dificuldades no dia-a-
dia. “Vivemos situação de sucateamen-
to e estamos expostos a péssimas con-
dições de trabalho todos os dias. São 
cortes na manutenção de bicicletas, 
elevadores, ar condicionado e outras 
condições básicas para que possamos 
desempenhar nosso trabalho. Cada 
ECTista sabe o que passa no dia-a-dia 
pra conseguir dar conta da demanda, 
trabalhar por dois ou três porque a em-
presa não abre concurso público. Os 
Correios têm de enxergar que a priori-
dade nesse momento não é patrocínio 
cultural e esportivo, mas sim melhorias 

História de 
enfrentamento

O Sindicato relembrou outros mo-
mentos em que os trabalhadores cru-
zaram os braços garantindo avanços 
para a categoria, como no dia 30 de 
março de 2012. “Naquela época, está-
vamos com um grande déficit de fun-
cionários, mesmo com concurso pú-
blico vigente, então os trabalhadores 
de Brasília realizaram sozinhos uma 
paralisação e ato de protesto em fren-
te ao Ministério das Comunicações, 
assegurando assim a reabertura do 
cadastro reserva da empresa”, lembra 
Amanda Corcino.

Em decorrência da paralisação a 
empresa efetuou o desconto do dia 
parado, que posteriormente foi ganho 
na justiça. Para o sindicato, o momento 
atual também configura um descum-
primento do Acordo Coletivo e por 
isso também irá recorrer desse novo 
desconto.“Não é só falta de efetivo, os 
Correios reduziram a manutenção de 
equipamentos, aumentaram o tempo 
de uso de uniformes, distribuem pro-
tetor solar vencido para os carteiros 
e inúmeras outras práticas que injus-
tamente penalizam os trabalhadores." 
explica Faustão diretor do Sintect/DF. 

nas condições de trabalho e nos ser-
viços prestados à sociedade”, afirma a 
presidenta do nosso Sindicato.
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Ao mesmo tempo em que o presiden-
te interino golpista Michel Temer avança 
sedento nas pautas que favorecem exclu-
sivamente ao mercado � nanceiro – nacio-
nal e internacional – e aos patrões, a classe 
trabalhadora se uni� ca e solidi� ca a orga-
nização para barrar a retirada de direitos e 
outros retrocessos. No último dia 19, repre-
sentantes dos servidores públicos federais 
e das empresas estatais, um dos principais 
alvos de Temer com sua política de Estado 
mínimo, se reuniram em Brasília e apro-
varam uma série de atividades e medidas 
que, no mínimo, embarreiram as ações do 

Trabalhadores do setor público 
se reúnem para organizar greve geral

interino e seus apoiadores e caminham no 
sentido de preparar as bases para uma gre-
ve geral. "A privatização representa a de-
missão em massa, o aumento da terceiri-
zação, a retirada de direitos, a precarização 
das condições de trabalho. Ela traz apenas 
insegurança aos trabalhadores. É muito 
importante que haja um movimento uni-
� cado com os trabalhadores de todas as 
estatais para que nós possamos mostrar a 
esse governo a força que a classe trabalha-
dora unida possui e a nossa disposição de 
luta para defender o patrimônio do povo 
brasileiro”, explica Amanda Corcino, que 

Sistematicamente, a diretoria dos 
Correios tem cobrado dos atendentes 
comerciais o cumprimento das metas 
de venda dos produtos da empresa, 
desconsiderando o fato de que não é 
possível efetivar essa demanda sem as 
mínimas condições de trabalho.

As justas reclamações dos atenden-
tes mostram como as metas dos Cor-
reios estão se tornando impossíveis: os 
próprios produtos que a empresa quer 
vender faltam nas unidades de atendi-
mento. Além disso, há sobrecarga de 
serviço, pois o número de funcionários 
é insuficiente para que o cliente seja 
bem recebido e para que o atendente 
tenha tempo de oferecer os produtos.

A situação está se tornando tão abu-
siva que, para atingir a meta estabeleci-
da nas agências, muitos atendentes re-
alizam empréstimos pessoais no Banco 
Postal, para si mesmos ou nominados 
a familiares, para adquirir os produtos. 

Como numa bola de neve, fazem reem-
préstimos para pagar a dívida anterior 
e para  manterem a meta mensal. Os 
atendentes arcam com os juros das ope-
rações, � cando no prejuízo.

Antes de cobrar do trabalhador  

As metas abusivas

representou a Fentect no fórum.
A reunião teve como resultado a pro-

dução de um manifesto que indica ações 
e propostas que visam à garantia dosdi-
reitos conquistados. No documento, está 
a indicação de uma marcha nacional em 
Brasília, ainda neste primeiro semestre. 
O grupo também se propõe a trabalhar 
a ampliação do alcance da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa dos Direitos 
da Classe Trabalhadora, instalada no dia 
18/5, e o fortalecimento da comunicação 
sindical, principalmente a feita direta-
mente com a base.

metas exageradas e impossíveis de se-
rem atendidas, a ECT tem de resolver 
os problemas de condições de trabalho 
e abrir espaço de diálogo para constru-
ção de uma meta realista, que possa 
ser atingida pelos atendentes.

jornal sintect-df 2505.indd   3 25/05/2016   17:43:41



SINTECT/DF - Sindicato dos Tabalhadores dos Correios e Telegrafos, Empressas de Comunicações Postais, Telegrá� cas, Entrega de Documentos, Malotes, 
Encomendas e Similares do Distrito Federal e Região do Entorno
SHS, Quadra 1, Lojas 13 e 14 - Galeria do Hotel Nacional - Telefone: 061 3225-0761 - E-mail: sintect-df@terra.com.br 
Facebook: https://www.facebook.com/SintectDF - Presidenta: Amanda Gomes Corcino
Jornalista: Marina Maria Silva Santos - Projeto Grá� co, Diagramação e Direção de Arte: Jean Maciel 

A intensa mobilização dos trabalha-
dores, em sintonia com a diretoria do 
Sindicato, garantiu tanto a mudança de 
prédio quanto a implantação da entrega 
matutina para os Trabalhadores do CDD 
Sul. Os funcionários já haviam aprovado 
estado de greve em prol da mudança de 
prédio, cuja situação precária prejudi-
cava a prestação dos serviços e a saúde 
dos funcionários, que tinham que subir 
e descer escadas com carga, além de 
conviver com alagamento das instala-
ções nos dias de chuva e outras situa-
ções inadmissíveis.

Unidade garante vitórias
no CDD Asa Sul

“Essa e outras conquistas só são 
possíveis graças à unidade de ação 
entre o Sindicato e os trabalhadores 
do CDD. Juntos, conseguimos avançar 
nas mobilizações setoriais, criando e 
ampliando a pressão de base neces-
sária para as negociações com a dire-
ção da empresa. Esperamos que essa 
proximidade entre base e Sindicato se 
intensifique ainda mais, aumentando 
nossa organização e garantindo mais 
avanços para a nossa categoria”, ex-
plica a presidenta do nosso Sindicato, 
Amanda Corcino.

Comprometidos com a preservação 
tanto da história quanto da e� cácia da 
primeira agência dos Correios em Brasí-
lia, localizada na 508 Sul, trabalhadores 
e dirigentes do nosso Sindicato partici-
param de uma série de mobilizações ao 
longo dos meses de abril e maio. Com 
apoio de clientes e moradores da região, 
expressos nas mais de mil assinaturas 
contra o fechamento da agência, os sin-
dicalistas se reuniram com a Terracap, 
locadora do imóvel da agência, e no dia 
16/5 enviaram ofício para pressionar os 
Correios a renegociarem o valor do alu-
guel com o órgão do GDF.

“Fomos informados que há anos os 
Correios pagavam um valor de aluguel 
defasado tendo em vista sobretudo a lo-
calização da agência, na W3 Sul. De acor-
do com a Terracap, os Correios não mos-
traram interesse pela compra e nem pela 
atualização dos valores de aluguel, prefe-
rindo entregar o imóvel. Por isso, a Terra-
cap decidiu pedir o imóvel de volta para 

Na luta contra o fechamento 
da primeira agência de Brasília

vendê-lo. Agora, cobraremos que a dire-
ção dos Correios assuma uma posição em 
relação a esse impasse e renegocie o valor 
de locação para que a agência retome o 
funcionamento, trazendo os funcionários 
de volta e mantendo a tradicional e e� caz 
agência no local”, explica o dirigente do 
nosso Sindicato, Jovan Sardinha.

A decisão dos Correios de fechar a 
agência não foi discutida com os traba-
lhadores e a comunidade atendida, que 
sofrerão transtornos com a medida. “Sa-
bemos que a empresa está colocando 
em prática um projeto de reestruturação 
que prevê o fechamento de 2 mil agên-
cias em todo o país. Trata-se de uma vi-
são empresarial, de redução de custos, 
sem qualquer comprometimento social, 
com seus funcionários e a comunidade. 
Visto isso, não é surpresa para nenhum 
de nós que a luta deve ser dos trabalha-
dores, do nosso Sindicato e dos clientes, 
que sabem a importância dos serviços 
dessa agência”, explica Jovan Sardinha.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DO 
DISTRITO FEDERAL E REGIÃO DO 

ENTORNO – SINTECT/DF
CNPJ: 03.656.949.0001-32

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria Colegiada do SINTECT/DF, no 
uso de suas atribuições estatutárias, em 
conformidade com os artigos 14 e 15 do 
Estatuto Social Vigente, convoca todos os 
integrantes da categoria representados 
por esta entidade para comparecerem 
à Assembléia Geral Extraordinária a re-
alizar-se no dia 09 de junho de 2016, no 
Estacionamento da Administração Regio-
nal de Ceilândia (Praça do Trabalhador) 
sito no St. M QNM 19 Conjunto B - Ceilân-
dia, Brasília - DF, a instalar-se em primeira 
convocação às 18h00m e, em segunda 
convocação, às 18h30m com a seguinte 
pauta: 1) Informes; 2) Tirada de Delega-
dos para o XXXIII CONREP a ser realizado 
nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2016.. 

Brasília-DF, 24 de maio de 2016.

AMANDA GOMES CORCINO
Presidenta
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