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O ANO ACABOU, MAS A LUTA DA CATEGORIA NÃO
TIRA FÉRIAS
Trabalhadores vão começar 2018 com o enfrentamento à ECT pelo plano de saúde
Esplanada dos Ministérios e na porta
do edifício sede da estatal, pregamos
cartazes, levantamos a nossa grande
bandeira. Dissemos, por diversas vezes:
Fora Temer! Fora Kassab! Fora Guilherme
Campos.
Na Comissão Paritária de Saúde,
onde deveriam ser debatidas melhorias,
a ECT lançou sua proposta maléfica de
cobrar mensalidade no plano de saúde
e de aumento na coparticipação dos
trabalhadores. Mas fomos unânimes ao
não aceitar mais um absurdo. O relatório
da empresa foi rejeitado na íntegra por
nossas assembleias e partimos firmes
para a mediação.

COMPANHEIROS E COMPANHEIRAS,
Se há algo a ser dito sobre a
categoria de trabalhadores dos Correios
é que essa é incansável na luta por seus
direitos. O maior exemplo disso foi o ano
de 2017. Desde o mês de janeiro, temos
dito não às retiradas de direitos da ECT,
que passaram por todas as áreas, desde
a saúde à segurança do empregado.
Fizemos diversas mobilizações pela

Outro grave problema que
enfrentamos no DF e em todo país foi
a retirada de vigilantes das agências
que ficaram expostas à violência
dos assaltos, fato comprovado na Ac
Samambaia, onde, após 15 dias da
saída do vigilante, a agência foi alvo de
um assalto violento. O sindicato entrou
com denúncia no Ministério Público
pedindo o retorno dos vigilantes.
A nível nacional, garantimos, com
a decisão da Defensoria Pública da
União, em Belo Horizonte (MG), a
reserva de vagas do concurso público
federal (Edital nº 11, de 22 de março
de 2011) para todos os candidatos aos

cargos de Carteiro, OTT e Atendente
Comercial, eliminados no exame
médico admissional. Uma grande
vitória para o nosso quadro defasado e
sobrecarregado, em todo o Brasil.
Nós fomos a primeira categoria a
negociar após a aprovação da reforma
trabalhista do governo golpista de
Michel Temer, mas, antes disso, fizemos
parte das maiores mobilizações contra
essa e a reforma previdenciária. Nos
meses de março, abril, maio, junho e
julho, fizemos diversas paralisações,
atendendo ao chamado das centrais
sindicais na luta contra o desmonte das
empresas públicas e estatais do país.
E essa firmeza foi mantida, então,
durante a nossa campanha salarial.
Enfrentamos uma mesa vazia, já que a
ECT se recusou a negociar, o que nos
levou a uma grande greve com todos
os sindicatos filiados da Fentect. No
dia 19 de setembro, mostramos ao
Brasil que juntos somos mais fortes.
Com a nossa persistência foi possível
a reedição do Acordo Coletivo de
Trabalho da categoria e a manutenção
da cláusula da assistência à saúde, um
trunfo para uma mediação que não
funcionou, já que a ECT levou o caso
a dissídio. O processo de julgamento
deve ser retomado assim que as
atividades do tribunal recomeçarem,

em fevereiro de 2018. Para a nossa
defesa, os representantes sindicais e a
federação, com sua assessoria jurídica,
não pararam e estão traçando as
devidas estratégias. Porém, trabalhador
e trabalhadora, a sua participação será
fundamental para garantir a assistência
médica dos funcionários e de nossas
famílias.
Por isso, precisamos que você
continue participando ativamente,
como em 2017, de cada luta diária do
sindicato. Já contamos com a nova
diretoria para o mandato 2018-2022,
eleita no dia 5 de dezembro, mas o seu
papel vai além do voto. É preciso fazer
parte da construção da sua própria
história. Vamos seguir adiante e lutar
contra a privatização desse patrimônio
nacional, com mais de três séculos
de existência e mostrar à sociedade
a importância dos Correios para os
grande e, principalmente, pequenos
municípios do país. Vamos lutar
pelos nossos empregos e pela nossa
dignidade.

Amanda Gomes Corcino
Presidenta SINTECT/DF

O SINTECT/DF deseja que o espírito de
renovação, que chega com o novo ano,
fortaleça a todos e, assim, possamos iniciar
mais um ciclo, em 2018, com ainda mais
garra e vontade de vencer. A nossa luta
continua por uma empresa de Correios
100% pública e de qualidade, para nós e
para a população, e com a valorização de
toda a categoria: atendentes, carteiros,
OTTs e administrativos, sempre unidos.
Boas festas a todos e um 2018 de grandes
conquistas!

RETROSPECTIVA 2017

2017 foi um ano de lutas e você fez parte disso!
Reveja algumas das principais atividades do SINTECT/DF, ao longo do ano
13 - 02 Liminar mantém
concursados de 2011

11 - 01 Assembleia da categoria
rejeita aumento do custeio do
plano de saúde

A decisão nacional da Defensoria
Pública da União, em Belo
Horizonte (MG), determinou que
a ECT promovesse reserva de
vagas do concurso público federal
(Edital nº 11, de 22 de março de
2011), para todos os candidatos
aos cargos de Carteiro, OTT e
Atendente Comercial, eliminados
no exame médico admissional.

No dia 11 de janeiro, os
trabalhadores foram unânimes e
rejeitaram a proposta da ECT de
mensalidade no plano de saúde
e compartilhamento entre 10%
e 30% sobre consultas e outros
procedimentos.

20-04 SINTECT-DF alerta a
população sobre o desmonte
dos Correios
O empenho do sindicato este ano
foi até às alturas. Bastava olhar
para os lados, em alguns pontos
do DF, para ver os outdoors
espalhados. Tudo em prol da
conscientização do povo sobre os
motivos da greve nacional do dia
26 de abril.

16-02 Trabalhadores rejeitam relatório da Comissão Paritária de Saúde
A Comissão Paritária de Saúde, estabelecida em 2016, deveria debater
melhorias para o plano de saúde da categoria. Entretanto, por entender que
o documento final não seguia as deliberações da 40ª Plenária da FENTECT, os
trabalhadores, em assembleia, no dia 16 de fevereiro, rejeitaram o relatório
na íntegra e aprovou a manutenção do estado de greve e indicativo para 15
de março, em adesão à greve geral das centrais.

26 - 04 a 09 - 05 A categoria deflagrou greve por tempo
indeterminado, em defesa do plano de saúde, contra o fechamento
de agências e por contratações.
No dia 28 de abril, ainda em greve, os trabalhadores dos Correios
fizeram uma grande passeata em adesão à greve geral chamada
pelas centrais, contra as reformas da previdência e trabalhista, na
Esplanada dos Ministérios.

15-03 Ecetistas aderem à greve geral chamada pelas centrais sindicais, no dia 15 de março
O ato unificado das centrais sindicais, no dia 15 de março, contou com a participação dos ecetistas do DF e entorno. A greve geral foi convocada contra as
reformas trabalhista e previdenciária e pelos eixos da categoria, como o fim do DDA, OAI e CDD virtual, a entrega matutina, contra os ataques ao plano de
saúde, por concurso público, contra a privatização dos Correios e pelo grande FORA TEMER de todos os trabalhadores.

25-03 Trabalhadoras participam do 14º Encontro
Regional de Mulheres
A questão da mulher nos Correios foi pauta fundamental
para o 14º Encontro Regional de Mulheres, no dia 25
de março, que fechou o mês de março (delas!), este
ano. Além disso, reunidas, as trabalhadoras destacam
assuntos como as contrarreformas do governo golpista
e demais problemas setoriais. Também foram eleitas, na
ocasião, as delegadas que participaram do evento a nível
nacional, em Salvador (BA), no mês de maio.
28-04 Sindicato reúne ecetistas na Festa do Trabalhador
Para reunir os trabalhadores, no dia 28 de abril, foi realizada a Festa
do Trabalhador, no Clube dos Comerciários. No evento, três bandas
e um DJ animaram a festa. A entrada foi gratuita para os filiados
e dependentes. Já para os não filiados, o valor para participar foi
apenas R$ 10. Mesmo no lazer, o sindicato deu a dica: “nenhum
direito a menos, nenhum passo atrás!”

30-03 Nas bases, a presidenta do sindicato apresentou
estudo da Comissão Paritária de Saúde
O SINTECT-DF apresentou nas bases o estudo produzido pelo
grupo representante da categoria na Comissão Paritária de
Saúde sobre o suposto déficit divulgado insistentemente
pela ECT. O arquivo rebate o discurso da empresa sobre
crise nos Correios e apresenta a verdade sobre o plano de
saúde e a situação financeira da estatal.
17 a 21 de maio Na Bahia, sindicato marca
presença em eventos de luta contra o preconceito

31-03 SINTECT-DF participa de ato da CUT Brasília no Dia Nacional de
Mobilizações e Lutas
Em um trabalho árduo de conscientização, os ecetistas foram às regiões
administrativas do DF e nos municípios do entorno, no dia 31 de março,
para panfletar e dialogar com a sociedade. O objetivo era esclarecer
a população quanto às consequências das reformas da previdência e
trabalhista. Houve concentração também na Rodoviária do plano Piloto
para alertar os cidadãos sobre os prejuízos das mudanças no Brasil.

O SINTECT-DF também fez parte de pautas
fundamentais este ano, como no XV Encontro
Nacional de Assuntos Raciais, entre os dias 17 e 19
de maio, e o XX Encontro Nacional de Mulheres,
entre os dias 19 e 21 de maio, da FENTECT, em
Salvador (BA). Ambos ressaltaram a situação
do negro no País e na empresa, bem como das
mulheres, e pensaram medidas de combate ao
preconceito dentro e fora dos Correios, na busca
por uma agenda de políticas afirmativas em todos
os campos.

24-05 Categoria dos Correios também
#OCUPABRASÍLIA, em movimento
nacional
Mais de 200 mil trabalhadores do Brasil
foram à Esplanada dos Ministério dizer
não às contrarreformas do golpista
Michel Temer, no dia 24 de maio. Os
ecetistas estavam lá e aproveitaram
a ocasião para gritar #FORATEMER,
#FORAGUILHERMECAMPOS
e
#FORAKASSAB. O SINTECT-DF, como
anfitrião, recebeu trabalhadores de todo
o país para ocuparem também a frente
do edifício sede dos Correios, com uma
grande bandeira e os dizeres principais
de luta da categoria.
19-06 Atos nas agências pedem a volta dos vigilantes em 11 unidades do DF e entorno
Em nome da segurança dos trabalhadores e clientes, o sindicato promoveu atos em agências onde a ECT decidiu suspender contratos com serviços de
vigilância desarmada. Nas ocasiões, foram colhidas assinaturas da população para serem encaminhadas junto a uma ação contra a empresa. Foi firmada
também uma parceria com o sindicato dos vigilantes e produzido laudo pela GSP Assessoria e Consultoria Serviços Especializados.

30-06 Mais uma greve geral
das centrais sindicais conta
com apoio do SINTECT-DF
No dia 30 de junho, o SINTECTDF participou da greve geral
contra as reformas trabalhista
e previdenciária do governo
ilegítimo de Michel Temer,
chamada pelas centrais sindicais
do Brasil, concentrados na Praça
do Relógio, em Taguatinga. Outras regionais também contaram com a presença
de trabalhadores em luta pelos direitos, como em Planaltina, Paranoá e Brazlândia.
Também no entorno, como em Valparaíso e Formosa, muitas categorias gritaram
#FORATEMER #DIRETASJÁ e #PORNENHUMDIREITOAMENOS.

11-07 Representantes
protestam contra a
reforma trabalhista em
dia de possível votação
O dia seria de votação
da reforma trabalhista,
mas foi suspensa, na
ocasião. Entretanto, em
11 de julho, o SINTECT-DF
estava na rua, novamente,
lutando contra, com
representantes de outras
categoria. A categoria
atendeu ao chamado da
CUT Brasília e protestou nesse dia em que senadoras da oposição
também se posicionaram contra a votação prejudicial ao trabalhador
e ocuparam a cadeira do presidente da casa.

19-09 Sem acordo com a ECT, categoria decreta
greve em todo o país contra retirada de direitos
A empresa adiou o debate com o Comando
de Negociação, durante a Campanha Salarial
2017-18, mas a categoria foi mais forte contra as
ameaças. O DF foi um dos primeiros a deflagrar a
greve, no dia 19 de setembro, que uniu ecetistas
de todo o Brasil na mobilização por um ACT digno.
Na assembleia do SINTECT-DF o desejo de luta foi
unânime e os trabalhadores seguiram firmes até
o fim da greve. Também no dia 3 de outubro, o
sindicato foi anfitrião no grandioso Ato Nacional
em Defesa das Empresas Públicas, com passeata
desde o edifício sede dos Correios, até o Ministério
de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

5-12 Nova diretoria é eleita para o
mandato 2018-2022 no SINTECT-DF
Nos dias 4 e 5 de dezembro,
trabalhadores filiados ao sindicato
exerceram o direito ao voto e elegeram
a Chapa 1 - União, Resistência e Luta
para o mandato 2018-2022 do SINTECTDF. Democraticamente, foram apurados
1043 votos, entre 901 para os novos
representantes, 87 brancos e 55 nulos. A
apuração foi na sede da CUT Brasília, na
noite do dia 5. A posse da nova diretoria
está prevista para o primeiro semestre
do próximo ano.
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