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Barrar ofensivas dos Correios com

paralisação nacional dia 27/4

O

Sindicato convoca a todos os
ECTistas do DF para comparecer
à assembleia na próxima quarta-feira, dia (20), às 17h30 em frente ao
edifício Sede dos Correios, no Setor Hoteleiro Norte. A assembleia tem o objetivo de aprovar o indicativo de paralisação
do dia 27/04, que será o Dia Nacional de
Paralisação em Defesa dos Correios públicos, contra a reestruturação e a taxa
extra do Postalis, e em favor da manutenção dos nossos direitos.
“Entendemos que esse é um momento muito importante para a nossa
categoria, que precisa dar uma resposta à altura dos ataques da empresa e mostrar unidade para enfrentar o
difícil cenário que se desenha para a
Campanha Salarial, com a implanta-

ção de uma série de medidas que nos
prejudicam diretamente”, explica a
presidenta do nosso Sindicato, Amanda Gomes Corcino.
Alegando uma contestável crise financeira, os Correios anunciaram que
precisam realizar uma reestruturação,
que inclui a revisão do Acordo Coletivo
da categoria, com retiradas de direitos,
fechamento de agências e CTCs, implantação do DDA, realocação de funcionários, mudanças no plano de saúde
e várias outras medidas nocivas não só
para os trabalhadores da ECT, mas para
toda a sociedade que depende dos serviços da empresa.
Apesar da falta de dinheiro alegada pela diretoria dos Correios, no dia
29/3 o ministro das Comunicações,

André Figueiredo, assinou o protocolo
de intenções que ratifica o interesse
dos Correios em retomar a parceria
publicitária com a gestora do futsal no
Brasil. “A empresa fez diversos cortes
na operação reduzindo os recursos
para manutenção de veículos e de bicicletas, diminui o efetivo que trabalhava aos sábados, alegando falta de
recursos, mas logo em seguida somos
surpreendidos com essa renovação de
patrocínio. Para nós, fica evidente que
invés de falta de dinheiro, o que existe é um problema na gestão nos Correios, que prefere investir em coisas
que não são prioridades sacrificando
as condições de trabalho da categoria
e os serviços prestados a sociedade",
critica Amanda Gomes Corcino.

Editorial

A luta é pela

democracia e por nossos direitos

Companheiros e companheiras, estamos passando por um
momento de extrema dificuldade
dentro e fora dos Corrreios. Na empresa, a reestruturação e os cortes
implementados pela nova diretoria
vem causando imensos prejuízos
aos trabalhadores, e a recente
aprovação da taxa extra do Postalis
também penaliza a categoria. Na
esfera nacional o perigo vem do
Congresso onde tramitam vários
projetos de lei que ameaçam os
direitos já conquistados pela classe
trabalhadora, como. por exemplo:
o PLC 30 (na Câmara era PL 4330)
que terceiriza até atividade fim, precarizando as relações de trabalho;
o PLS 555 que obriga a abertura
de capital nas empresas públicas,
atingindo diretamente os Correios,
a Caixa e várias outras estatais;
o PLP 257 que prevê suspensão
de concursos e congelamento de

salários dos servidores em todos
os níveis de governo.
Todos esses projetos são reflexos de um Congresso com caráter
patronal, composto em sua maioria por empresários, latifundiários
e banqueiros. Inconformados
com os avanços e conquistas dos
trabalhadores e das classes menos
favorecidas e suas seguidas derrotas nas urnas, esses setores e a
grande mídia compõem juntos a
extrema direita no país, que tenta
golpear a nossa jovem democracia
e retirar direitos.
A história mostra que toda vez
em que tivemos um governo popular esse foi duramente atacado.
Foi assim no governo de Getulio
Vargas responsável pela CLT, que
após muita pressão acabou se suicidando. Foi assim com o governo
de João Goulart que tinha o apoio
popular para realizar as reformas
agrária, política e tributária, mas
acabou deposto por um golpe
militar. E está sendo assim com o
atual governo que, mesmo não
tendo realizado todas as mudanças necessárias e errando, nos
últimos anos, com medidas
impopulares e contrárias aos
interesses dos trabalhadores, foi responsável pela
implementação de várias
políticas sociais que
possibilitaram aos
menos favorecidos o acesso a
faculdades, a
casa própria,
e a bens de
consumo antes só permitidos à elite
desse país.
O mais
interessan-

te é que em todos os casos o pano
de fundo usado para atacar esses
governos progressistas foi o "combate à corrupção". Getúlio, Jango,
Kubitscheck e Brizola no passado
foram acusados de corrupção sem
nada ser comprovado. Hoje novamente importantes lideranças
da esquerda na América Latina
estão sendo desqualificadas sobre
o mesmo falso argumento, mas a
verdade é que estamos vivendo o
acirramento da luta de classes, o
reerguimento da Casa Grande que
tenta recuperar os espaços ocupados por aqueles que outrora sempre oprimiu.
Nesse momento, precisamos
manter os nossos olhos abertos.
Precisamos entender que se a
ordem democrática de nosso país
for golpeada, não haverá nenhuma
garantia de direitos e liberdades
para a classe trabalhadora, as
mulheres, os negros, a juventude e
todos os outros segmentos sociais
que foram silenciados durante a
ditadura militar e ganharam voz
e vez com a redemocratização do
país e com a eleição de governos
comprometidos com políticas de
reparação sociais. O golpe das
elites econômicas visa atingir as
conquistas históricas dos trabalhadores, busca criar mudanças que
acabem com a CLT e possibilitem
mais exploração dos trabalhadores, com salários menores e o fim
de muitos direitos.
Por todos esses motivos, é nosso dever ir ás ruas repudiar esse
golpe de estado em andamento,
repudiar o fascismo, o machismo
e todos os preconceitos proliferados pela extrema direita, e
defender a nossa jovem e frágil
democracia, que é o carro chefe
de todos os outros direitos.

Amanda Gomes Corcino
Presidenta

Julgamento para pagamento do

AADC será dia 22 de Abril
A ação ajuizada pela Fentect sobre o
pagamento do Adicional de Periculosidade para os motociclistas, está
com julgamento marcado para o dia
22/04. "Por não haver a necessidade
de produção de prova oral para demonstrar o direito dos trabalhadores
motorizados em receber o benefício
acumulado ao Adicional de Periculosidade, já que é uma questão de

direito reconhecido pela justiça, representantes da entidade sindical e
da ECT não precisam comparecer às
audiências, exceto à primeira, que
visa a conciliação das partes." esclareceu a assessoria jurídica da Federação. O Sintect/DF também ajuizou
ação judicial afim de garantir o AADC
dos motociclistas, a audiência está
marcada para o dia 27/04.

Equacionamento do Postalis
penaliza participantes
O rombo do fundo de pensão dos Correios, que atualmente
chega a 6,7 bilhões de reais será
jogado nas costas dos trabalhadores. Essa foi a decisão de parte do conselho do Potalis no dia
23/3, apesar dos votos contrários,

vindos de conselheiros eleitos
pelos trabalhadores.
Agora, os beneficiários terão
que pagar uma nova taxa de 17,
92% durante cerca de 23 anos.
O nosso Sindicato é contrário a essa e todas as medidas

que penalizam o trabalhador
pelos equívocos administrativos da diretoria da empresa.
Por isso, ainda no ano passado,
entramos com ação para barrar
a cobrança e aguardamos decisão judicial.

Trabalhadoras dos Correios,

vem aí o nosso Encontro de Mulheres
Com o objetivo de organizar as
ECTistas em defesa dos nossos direitos e no combate à violência contra
as mulheres, o nosso Sindicato realiza
no próximo dia 30/4 o 13° Encontro de
Mulheres trabalhadoras dos Correios.
A partir das 8h30, nos reuniremos na

Chácara Bico de Papagaio, próxima a
Arco. Na ocasião, também serão debatidas as nossas pautas específicas e as
principais dificuldades que enfrentamos no dia-a-dia.
Contamos com a presença e a participação das companheiras para, jun-

tas, elaborarmos uma pauta ampla e
representativa, que traduza as preocupações e os anseios de todas nós. As
companheiras que tiverem dificuldade
de transporte devem entrar em contato
com o nosso Sindicato para que possamos possibilitar a participação de todas.

Dirigentes sindicais e delegados de base

se reúnem em Planejamento Estratégico do Sintect/DF

O sábado do dia 19/3 foi dia de trabalho para os 34 dirigentes e delegados
de base do nosso Sindicato, que se reuniram para debater estrategicamente as
melhores soluções para combater os diversos ataques à classe trabalhadora, sobretudo aos trabalhadores dos Correios,
que enfrentam uma complicada conjuntura nacional e local no ano de 2016.
Com o objetivo de fortalecer a
nossa estrutura sindical e o trabalho
com as bases, contamos com a participação de dois palestrantes que

possuem experiência no setor, como
o Doutor em Políticas Públicas e Formação Humana Helder Molina e a secretária de Formação da CUT Brasília,
Nilza Cristina Gomes.
Na parte da manhã, as palestras
abordaram a história política e econômica do nosso país, evidenciando
os fatores que contribuíram para a
construção da atual conjuntura. Já no
período vespertino, os sindicalistas
receberam orientações e elaboraram
soluções para melhorar a gestão admi-

Boca no trombone:

Agência ou cativeiro?
Estamos de olho na
situação dos trabalhadores da AC Lago Norte, que
tem que conviver com
uma situação precária
no ambiente de trabalho,
uma vez que a agência é
um cubículo mínimo e sem
ventilação,
sem lugar
pra refei-

ção, apenas um banheiro
para todos os funcionários e funcionárias e duas
cadeiras para os clientes.
O nosso Sindicato está
pressionando DR a tomar providências para
que a agência possa
ser transferida para um
local que ofereça mais
conforto aos trabalhadores e clientes.

nistrativa, ação sindical e disputa política na sociedade.
“Esses momentos de formação
são importantíssimos tanto para o
nosso fortalecimento enquanto sindicato quanto para a organização dos
enfrentamentos em prol dos nossos
trabalhadores, uma vez que estamos
objetivando as lutas da categoria e
pensando juntos nas melhores formas
de assegurar nossas conquistas “ afirma o diretor de Formação do nosso
Sindicato, Gildasio José.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E
TELÉGRAFOS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO DO
ENTORNO - SINTECT/DF
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 realizar-se no dia 20
de abril de 2016, em frente ao Ed. Sede da ECT, SBN Quadra
01, Bloco A, Brasília/DF, a instalar-se em primeira convocação
às 17:00hs e, em segunda convocação, às 17h:30hs com a seguinte pauta: 1) Informes; 2)Aprovação de indicativo de paralisação de 24 horas a partir das 22:00hs do dia 27 de abril de
2016, 3) Encaminhamentos.
Brasília-DF, 11 de abril de 2016.
AMANDA GOMES CORCINO
Presidenta
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