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2016, ano de lutas

É hora de mobilização e unidade contra a Reestruturação

E

m resposta aos ataques anunciados pela diretoria dos Correios, a
Fentect - a Federação que reúne
todos os sindicatos da nossa categoria
- juntou as lideranças sindicais de todo
país no dia 25/1 e aprovou um Calendário Nacional de Mobilização para o primeiro semestre de 2016.
Como parte das atividades acordadas, o Sintect/DF realizou encontro com
os delegados sindicais e com a diretoria
da Federação no último dia 28 para estudar a situação financeira da ECT.
O
Calendário
Nacional de Mobilização tem o objetivo de lutar para preservar os Correios
100% públicos e impedir que a empresa
adote a reestruturação, que se trata de
um pacote de medidas extremamente prejudiciais para
os trabalhadores e
para a população
em geral.
Além de afirmar que a partir de setembro poderia
faltar salário para os trabalhadores, a
nova diretoria da ECT ventilou uma série de ameaças nocivas como redução
do efetivo, fechamento de postos de
trabalho (agências e CTC’s), revisão do
Programa de Cargo, Carreira e Salário e
do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT e
implantação do Centro de Distribuição
Domiciliar-CDD virtual e da Distribuição Domiciliar Alternada - DDA. Apesar
das declarações de que supostamente

os Correios estariam sofrendo uma crise financeira que justifica tais cortes, a
Fentect buscou a empresa H&J Consultores Independentes para realizar um
estudo detalhado sobre os números da
ECT. O material conta com a contribuição de profissionais da área de Economia, Administração, Ciências Contábeis
e Ciências da Informação, além das observações da categoria, para que, posteriormente, possam contrapor os argumentos dos Correios para o suposto
colapso financeiro.

O resultado do estudo aponta que
embora o lucro de 2014 tenha caído em
grandes proporções, o ano de 2012 contabilizou o maior valor líquido em lucro
das quase duas décadas que foram analisadas. Além disso, o estudo mostra que de
2012 a 2014, a empresa gastou aproximadamente R$ 740 milhões com patrocínios,
contratações diretas e propaganda.
“Para nós, fica evidente que houve um
grande problema de gestão nos Correios,
o que pode ter ocasionado parte dessa

crise. Parece que não houve clareza da
parte dos gestores em eleger prioridades
para destinação dessa verba. Existem milhares de agências precárias pelo país e a
empresa investe em propaganda. Os trabalhadores são sobrecarregados porque
a ECT se recusa a abrir novos concursos
públicos, mas gasta com contratações
diretas. Os trabalhadores são o motor
dos Correios e essa crise não é culpa deles, que lutam diariamente para manter o
serviço em dia. Não é justo que nós trabalhadores paguemos por equívocos administrativos”, afirma a
presidenta do nosso
Sindicato e dirigente
da Fentect, Amanda
Gomes Corcino.
Para a líder sindical, esse é um
momento delicado na história dos
Correios e exige
muita unidade de
toda a categoria.
“Mostraremos à diretoria da ECT que
não aceitaremos a
retirada dos nossos direitos e continuamos lutando
pela qualidade e alcance dos serviços prestados. Acreditamos no nosso
trabalho e acreditamos no papel dos
Correios para a sociedade brasileira.
Por isso estaremos atentos a qualquer
ataque, e, ao longo de todo mês de
fevereiro, o nosso Sindicato vai trabalhar intensamente para esclarecer as
bases e mobilizar todos os trabalhadores para essa luta”, afirma a presidenta do nosso Sindicato.

Calendário de Lutas

Aprovados
no XVI
Conselho de
Sindicatos

Estamos atentos PLS 555/2015
Não é só a diretoria da ECT que
pode retirar direitos nossos direitos
em 2016. Em tramitação no Congresso
Nacional, o PLS 555/2015, conhecido
como “Estatuto das Estatais”, pode ser
votado a qualquer momento e é uma
ameaça privatista não só para os Correios mas também a outras empresas
públicas, como a Caixa Econômica, a
Petrobras e o BNDES. A proposta pretende reduzir a atuação do governo federal sobre as estatais e abrir o capital

para empresas privadas, o que impacta
negativamente os trabalhadores, a sociedade e a economia do país.
“Os trabalhadores sofrem com a
rotatividade e a precarização no ambiente laboral, a sociedade sofre com
a queda da qualidade nos serviços
prestados e o país sofre com a falta
de investimento, uma vez que o lucro
não volta a ser aplicado na nossa economia, vai para o empresariado. Por
isso realizaremos intenso enfrenta-

mento também no Congresso a fim de
barrar qualquer ameaça de privatização. Acreditamos nos Correios 100%
públicos e 100% do povo brasileiro”,
afirma a presidenta do nosso Sindicato, Amanda Gomes Corcino.
Caso seja aprovado, o PLS 555 estabelecerá um estatuto padrão para todas as empresas públicas municipais,
estaduais e federais, sem levar em conta o fato de que as estruturas e gestões
das estatais são diferentes.

Sindicato e mobilização asseguram horário
e reforma do CTC/Brasília
O Centro de Tratamento de Cartas
-CTC, localizado no SIA, será reformado ainda no mês de fevereiro graças
ao intenso trabalho de nosso Sindicato e à mobilização dos trabalhadores,
que também garantiram a manutenção do horário de trabalho de cerca de
60 funcionários. Com o objetivo de reduzir custos com o adicional noturno,
a diretoria dos Correios queria antecipar em uma hora a entrada do grupo
que cumpre jornada a partir das 14h .
“Entendemos que essa alteração
atrapalha a rotina diária de cada um.
Sabemos que muitos estudam ou levam e buscam seus filhos pequenos
na escola nesse horário. Por causa
disso, nos mobilizamos e aprovamos
indicativo de greve que seria para o
dia 18 de janeiro. Ao perceber que
os trabalhadores poderiam cruzar os
braços a qualquer momento, a diretoria da ECT voltou atrás”, explica a
presidenta do Sintect-DF, Amanda
Gomes Corcino.
A reforma do prédio é revindicada
há muito tempo pelos trabalhadores.
A obra terá início com os pontos mais
emergenciais, como resolução de goteiras e infiltrações e a manutenção
do ar condicionado da sala de leitura
e das paleteiras. Os demais itens da
reforma aguardam a reunião de aprovação orçamentária para a execução.
“Esse resultado só foi possível graças à união dos trabalhadores e à negociação do sindicato. Nós vamos cobrar que a empresa cumpra o que foi
acordado. Caso contrário, os trabalhadores voltarão a se mobilizar”, garante
Amanda Gomes.
Uma equipe formada por engenheiros e assessores da VIPOS e da
VIIGEP visitou a unidade juntamente
com o sindicato para a elaboração
imediata do projeto de reforma. Durante a visita, os trabalhadores expuseram os problemas do prédio e
deram sugestões de melhorias. Em se-

guida, foi realizada uma reunião onde
os funcionários do CTC decidiram
suspender a decisão de parar o trabalho, uma vez que o adicional noturno
seria mantido.
“Os trabalhadores chegam ao cúmulo de ficar praticamente na chuva
durante o expediente, além dos pro-

a
Reform
já!

blemas com ar condicionado e demais
instalações. Consideramos que essa
reforma amenizará os problemas. Mas
a solução mesmo só se dará com mudança para outro prédio que ofereça
uma estrutura melhor”, afirma a presidenta do nosso Sindicato, Amanda
Gomes Corcino.

Dia do Carteiro
Dia de valorizar a
categoria e lutar por
mais conquistas:
Parabéns,
carteiros!
Respeitado por seu compromisso e
eficiência em todo território nacional,
o carteiro trabalha de sol a sol com o
único objetivo de reduzir a distância
entre as pessoas. Homenageados no
dia 25 de janeiro, esses profissionais
correspondem a cerca de 51% do efetivo dos Correios e entregam mais de
8 bilhões de cartas e encomendas por
ano. Os mais de 60 mil carteiros brasileiros também são responsáveis pela
divulgação de importantes campanhas de mobilização para a comunidade, como combate à dengue, doação
de sangue e medula, amamentação,
entre outras.
O Sintect/DF parabeniza a essa categoria, que enfrenta as dificuldades
do dia-a-dia com coragem, disposição,
responsabilidade e profissionalismo.
Com unidade e conscientização de

classe, vamos garantir cada vez mais
avanços e lutaremos juntos contra
qualquer ameaça de retrocesso.
Aproveitamos a oportunidade para
reiterar aos patrões que, mais do que be-

las palavras e homenagens para lembrar
esse dia, exigimos respeito, segurança,
valorização dos trabalhadores, manutenção dos direitos já conquistados e a permanência dos Correios 100% públicos.

Com o objetivo de realizar uma confraternização mais acolhedora, a diretoria do nosso Sindicato deliberou que,
ao invés do Baile do Carteiro, realizaremos uma festa maior em comemoração ao 1° de maio, que contemple a
todos os trabalhadores dos Correios.

Assembleia dia 23 decide "estado de greve"
Seguindo o Calendário de Lutas da
Fentect, o nosso Sindicato realiza assembleia para aprovação do estado de
greve no próximo dia 23. É fundamental
a presença de todos os trabalhadores e
trabalhadoras, garantindo a unidade e
a força necessárias para responder aos
ataques da empresa.

Confira abaixo as nossas principais revindicações:
 Contra o fechamento do ambulatório do ED. Telex
 Contra a reestruturação
 Contra fechamento de agências e CTCs
 Contra o DDA e o CDD virtual
 Contra revisão e o descumprimento do acordo coletivo
 Contra a retirada de direitos da categoria
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