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2015: Avançamos com luta e unidade

2016: Assim, vamos conquistar mais

Companheiros e Companheiras,
2015 está chegando ao fim! Esse foi
uma ano de muita luta. Começou com
uma greve vitoriosa dos trabalhadores de Brasília, que cruzaram os braços
ainda em dezembro de 2014 e só retomaram sua atividades quando viram
garantidos e regularizados direitos já
conquistados, como a entrega matutina
e o vale cultura.
Esse ano também tivemos eleições
na Federação para eleger a nova diretoria, da qual eu faço parte também,
diretoria eleita por delegados de base
que representaram os trabalhadores
dos Correios de todos os cantos do país.
A entidade saiu fortalecida com eleição
de companheiros e companheiras com
compromisso com a categoria, tornando-a mais representativa e combativa,
independente de partidos e governos.
A Campanha Salarial 2015/2016
teve início ainda no mês de agosto e
nós realizamos intenso trabalho com
as bases, visitando os postos de serviço
e reunindo a categoria em assembleias
para mantê-los sempre informados so-

bre as negociações. Foi uma campanha
difícil, a empresa tentou mudar a cláusula do plano de saúde, mas pressionada pelos sindicatos voltou atrás, ainda
durante as negociações. No fim da
campanha, os trabalhadores conseguiram arrancar uma proposta que beneficiava os menores salários da folha de
pagamento da empresa, que acabou
sendo aceita pela maioria dos sindicatos no país, com o objetivo de garantir
as conquistas sociais e os avanços duramente conquistados.
Ocorrido no mês de agosto, o Congresso Nacional da CUT - Concut elegeu
a nova diretoria da Central em Brasília.
Os trabalhadores dos Correios seguem
assegurando representação na direção
da maior central sindical do Brasil e da
América Latina, que coordena as ações
e lutas de mais de 100 sindicatos de trabalhadores no DF e entorno. É com essa
responsabilidade que assumi uma vaga
no Conselho Fiscal, compondo a chapa
única que foi eleita por aclamação.
Em 2016, temos que continuar in-

tensificando as nossas lutas e mobilizações contra os ataques aos direitos dos
trabalhadores e seguir com a unidade
de toda a categoria em torno do Sindicato para, assim, conquistar melhor
qualidade de vida e condições de trabalho para os ecetistas e para o combate
sem tréguas à terceirização e a precarização das relações de trabalho.
Inúmeros são os desafios para a categoria ecetista em 2016, cujo êxito dependerá de todos nós. Não tenhamos
medo de ir à luta! Participem das discussões, das ações e eventos promovidos
pelo SINTECT-DF. Um sindicato forte se
faz com a participação de todos. E, para
que tenhamos êxito nos
enfrentamentos
das
nossas lutas, precisamos uns dos outros.
Essa é a essência
do sindicalismo.

Amanda Gomes Corcino
Presidenta

Confira os principais

acontecimentos do ano:
Greve vitoriosa da categoria
iniciada ainda em 2014
agita o primeiro mês de
2015 e assegura direitos já
conquistados como entrega
matutina e Vale Cultura.

Fentect realiza eleição em junho
com a presença de delegações
de todo país. A presidenta
do nosso sindicato, Amanda
Corcino,é eleita secretária de
Assuntos Previdenciários.

Paralisação em conjunto com os sindicatos
dos bancários e vigilantes no mês de
janeiro exigiu mais segurança nas agências.
A CUT Brasília também participou desse dia
de luta, na AC Taguatinga Centro, onde um
cliente foi assassinado durante assalto.

Time de futebol de
campo do nosso
Sindicato foi campeão
da Copa Arco, em final
contra o CDD Ceilândia

A criação da Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Correios
aconteceu em julho e é uma
iniciativa que visa conservar a
empresa 100% pública e estatal
para garantia do futuro dos
trabalhadores, da qualidade
dos serviços prestados e do
desenvolvimento do país.

CUT Nacional realiza Congresso em
agosto e presidenta do Sintect é eleita
para o Conselho Fiscal da entidade,
aumentando com isso a visibilidade para
os trabalhadores dos Correios e suas
pautas reivindicatórias.

Encontro racial discute
o tema Combate ao
Racismo e engaja os
trabalhadores dos
Correios em uma luta
nacional.

Sintect/ DF realiza
eleições para
delegado sindical e 42
companheiros são eleitos

Campanha salarial da categoria
acaba indo para o TST e aos
trabalhadores determinam fim
da greve aceitando proposta
reajuste de 9,56% nos benefícios
e aumento de 200,00. reais a título
de gratificação.

Trabalhadores dos Correios
participam ativamente da
luta contra o famigerado
PL 4330, que precariza as
relações de trabalho e retira
direitos históricos da classe
trabalhadora.

Todas as conquistas da nossa categoria ao longo do ano de 2015 foram garantidas com luta e unidade
dos trabalhadores, que foram às ruas, entraram em greve, participaram das assembleias e confiaram no
nosso Sindicato! Teremos muitos desafios em 2016 e temos a certeza que os trabalhadores dos Correios
continuarão demonstrando unidade e a disposição para defender nossas conquistas, avançar nos direitos e
garantir melhorias para toda a classe trabalhadora!

PLS 555/2015
Estatuto das estatais:
Estamos de olho!
Preocupada com as ameaças de privatização e abertura de capital de empresas estatais para o capital privado, a
classe trabalhadora conseguiu montar
uma agenda de discussão sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) 555/2015 no
mês de novembro. De autoria do senador José Serra (PSDB-SP), o projeto ameaça tanto a qualidade de trabalho quanto dos serviços prestados de empresas
como os Correios, a Caixa e a Petrobras.
Em tramitação no Senado Federal, o
Projeto que cria a Lei Geral das Estatais
na verdade tem por objetivo a abertura
dessas empresas para o capital privado e
a progressiva privatização das mesmas.
O Projeto também flexibiliza as formas

de licitação, podendo gerar subcontratações e dificultar a fiscalização trabalhista.
Além de todos esses malefícios, a proposta tucana ainda impede que pessoas
com filiação sindical participem dos conselhos de administração das empresas
públicas, reduzindo a representatividade
dos trabalhadores nos espaços de poder
dessas estatais.
Percebemos que além de oportunista, o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 555 é uma ameaça iminente a
toda a sociedade brasileira, pois pode
privatizar dezenas de empresas que
hoje são de domínio estatal e pertencem ao povo. Se forem entregues
ao capital privado, essas empresas e

os trabalhadores que as mantêm estarão fadados à precarização da mão
de obra, a população sofrerá com a
precariedade dos serviços prestados
e com a total ausência de responsabilidade social do capital privado. Além
disso, o desenvolvimento econômico
do país será gravemente prejudicado
com a falta de capital e investimento
vindos do setor público.
Nós estamos de olho na tramitação
desse projeto entreguista e neoliberal
e estaremos nas ruas defendendo os
Correios 100% públicos e integrando a
luta dos companheiros da Caixa, da Petrobrás e de todas as outras estatais que
estão sob ameaça.

Entrega pela manhã:

Uma conquista da nossa categoria no DF
Os trabalhadores e trabalhadoras dos
Correios do Distrito Federal deram uma
demonstração singular de força e unidade logo nos primeiros meses de 2015. Em
protesto contra o descumprimento de
algumas cláusulas do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) firmado com a empresa
em 2014, os trabalhadores cruzaram os
braços e garantiram por meio de termo
aditivo a obrigatoriedade da entrega no
período matutino.
“Estamos certos de que a entrega pela
manhã foi uma das maiores conquistas
alcançadas pelos trabalhadores dos Correios do DF. É uma pauta primordial para
melhorar as condições de trabalho e a
saúde dos carteiros. Sabemos que alguns
ajustes precisam ser feitos para chegarmos ao modelo ideal de entrega matutina, mas mesmo assim os demais estados

ainda lutam para conseguir esse benefício
que o Sindicato de Brasília foi o primeiro a
conquistar”, explica a presidenta do nosso
Sindicato, Amanda Gomes Corcino.
Desde Agosto de 2013 as entregas já
estavam sendo realizadas no período da
manhã, por causa do período de seca. No
ACT 2014/2015 foi incluído uma cláusula que manteria a antecipação da carga,
para garantir a distribuição de correspondências pela manhã, no DF, porém no
final de 2014, houve o descumprimento
do acordo por parte da DR Brasília , que
decidiram arbitrariamente suspender a
antecipação das cargas. Os trabalhadores
deflagraram greve exigindo que a distribuição das correspondências voltasse a
ser feita no turno matutino. Após nove
dias de greve e negociações, a categoria
teve a reivindicação atendida.

Luta dos trabalhadores

do CDD Ceilândia é recompensada
Em virtude da intensa pressão dos
trabalhadores do CDD Ceilândia, que
paralisaram suas atividades em protesto contra as péssimas condições do
prédio em que trabalham, a empresa
fechou contrato de locação com outro
ponto comercial, para o qual o CDD
deve ser transferido após o proprietário realizar as adaptações necessárias.
O prédio em que atualmente funciona o CDD e uma Agência é muito
antigo, possui infiltrações, rachaduras,

banheiros em péssimas condições, elevadores que frequentemente falham,
dentre outras coisas.
“Há vários anos, os Correios prometiam a mudança de prédio, mas só resolveram mesmo a situação após mobilização da categoria. Por isso, quero
parabenizar a todos os trabalhadores
e trabalhadoras que unidos ao nosso
Sindicato, construíram mais essa vitória”, comenta a presidenta do nosso
Sindicato, Amanda Gomes Corcino.

Suspensa a
implementação da DDA
Em reunião do Fórum Permanente de Melhoria de Gestão, realizada no dia 09/12 no Ed. Sede dos
Correios, ficou acertada a suspensão
da Distribuição Domiciliária Alternada - DDA, e a realização de estudos
sobre o tema até junho do próximo
ano, com a participação dos representantes dos trabalhadores. Desde
a primeira reunião com o novo presidente da empresa, o Bloco Atuação
Sindical (do qual o nosso Sindicato
faz parte) fez questão de esclarecer
a extrema importância da suspensão
imediata desse projeto, uma vez que

o mesmo acarretava vários prejuízos
aos trabalhadores. Após a última reunião, o presidente Giovanni Queiroz
resolveu atender essa reivindicação,
determinando a suspensão da DDA.
Diante de tantos ataques aos nossos
direitos, consideramos essa ação uma
grande vitória para os trabalhadores
e um importante gesto da empresa.
Esperamos continuar avançando em
relação a vários outros problemas,
como SGDO, CDD VIRTUAL entre outros, quer seja através da via negocial
como aconteceu na questão da DDA,
quer seja através da luta.

Boca no

trombone:
 CDD Asa Sul reivindica entrega
matutina: trabalhadores podem realizar paralisação caso esse direito
continue sendo negado.
 DR não possui contrato de manutenção,
e várias motos e veículos novos estão
parados prejudicando as entregas.
 Unidades
do
entorno sofrem com
a falta de agentes de
limpeza.Trabalhadores de
serviços gerais pararam as atividades por falta de pagamento.

O Sintect/DF agradece á
categoria pela confiança e
deseja a todos os trabalhadores
e familiares um feliz Natal e um
ano novo cheio de realizações.
Em 2016, continuaremos juntos
na defesa intransigente de nossos
direitos e conquistas.
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