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CAMPANHA SALARIAL

Negociações deverão ser ainda mais 
acirradas

A Campanha Sa-
larial 2017/2018 
já está a todo 

vapor. No dia 27 de julho, 
a Pauta Nacional de Rei-
vindicações da categoria, 
foi protocolada em Brasília 
durante reunião de repre-
sentantes da categoria com 
o Presidente dos Correios, 
Guilherme Campos. As 
negociações entre a ECT e 
o Comando Nacional de 
Negociação estão previstas 
para começar no dia 22 de 
agosto.

Este ano a luta deverá 
ser ainda mais acirrada, já 
que a categoria dos traba-
lhadores dos Correios será 
a primeira a negociar após 
a aprovação da reforma tra-
balhista. A  ECT, agora com 

o aval do governo, 
com certeza cortará 
ainda mais os direitos 
dos trabalhadores. 

No eixo de lutas, 
a categoria reivindica 
o retorno do modelo 
RH no plano de saúde 
e o aumento real nos 
salários, e luta con-
tra o fechamento das 
agências e unidades 
operacionais - contra 
o DDA e OAI, contra 
a privatização e ter-
ceirização da Empre-
sa, contra as reformas 
do Governo, entre ou-
tros ( confira eixos de 
luta abaixo)

Entre as reivindi-
cações da categoria, 
se destaca a reposição de 

8% para todos os trabalha-
dores da ECT + R$ 300,00 

linear, Ticket de R$ 45,00, 
vale cesta no valor de R$ 

440,00 e aumento de 10% 
nos demais benefícios.

Entrega da pauta de reivindicações ao presidente dos Correios. Imagem reprodução: FENTECT

Eixos e Plano de Lutas
• Contra o fechamento das agências e unidades 
operacionais - contra o DDA e OAI;
• Nenhum direito a menos e aumento real nos sa-
lários;
• Fora Postal Saúde e retorno do modelo RH da 
empresa;
• Privatização é demissão: contra as privatizações e 
terceirizações. Concurso público já!
• Contra as reformas da previdência e trabalhista 
do governo agente imperialista;
• Contra o pagamento do rombo do Postalis;
• Fora Temer! Fora Kassab! Fora Campos!;
• Seguir a agenda oficial de Campos: Sindicatos fa-
rão atos nos estados onde ele estiver presente!;
• Contra a implantação de mensalidades no plano 
de saúde;
• Anistia ampla, geral e irrestrita;
• Pela unificação das campanhas salariais das cate-
gorias de data base 2º semestre; e
• Abaixo o golpe de Estado.

Calendário de Lutas tirado no CONREP
Sistematização da pauta nacional de negociação
Assembleias de aprovação da pauta
Tirada do representante do comando
Instalação do comando de negociação no DF
Entrega da pauta e ato público
Agitação nas bases
Início das negociações com a ECT
Encontro Nacional de Anistia
Assembleias de avaliação da campanha salarial
Atos públicos nos estados e Encontro Jurídico em Brasí-
lia
Atos de mobilização da FENTECT nas bases de oposição
Assembleia de decretação do estado de greve
Assembleia de mobilização e avaliação da campanha sa-
larial
CONSIN
Data limite das negociações com a ECT
Assembleia de deflagração da greve nacional da categoria

17 a 20/07
21/07
25/07
26/07
27/07
01 a 08/08
08/08
9 a 11/08
15 a 19/08
18 a 19/08

21 a 30/08
05/09
12/09

13/09
15/09
19/09
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Diante da conjun-
tura política do 
país, a privatiza-

ção dos Correios não resol-
veria o suposto déficit da 
Empresa, essa é a opinião 
do mestre em Geografia 
Humana pela USP, Igor 
Venceslau, que concedeu 
entrevista exclusiva ao SIN-
TECT-GO sobre a privatiza-
ção da ECT. Segundo Igor a 
queda do lucro da ECT não 
é estrutural e sim conjuntu-
ral, ou seja, é influenciada 
pela crise na qual se encon-
tra a economia mundial e, 
consequentemente, a eco-
nomia brasileira.

A diretoria da ECT tem  
falado muito no déficit e 
que a Empresa não é mais 
tão lucrativa, contudo, de 
acordo com Igor Venceslau, 
a ECT teve 9% de lucro com 
as taxas na última década. 
“Se os Correios não fossem 
lucrativos, por que o mer-
cado se interessaria na pri-
vatização dessa Empresa? 
Certamente, os Correios 
geram muito lucro, e o fato 

de estarem sofrendo com a 
atual crise não justifica um 
projeto apressado de pri-
vatização. Não é a primeira 
vez que a empresa registra 
queda nas taxas de lucro 
(flutuação comum a qual-
quer grande empresa) e o 
mais sensato é aguardar a 
recuperação da economia 
para em seguida pensar em 
qualquer ação”, explicou.

A privatização da ECT, 
proposta pelo atual go-
verno, resultará em vários 
prejuízos para o Brasil, 
principalmente social, eco-
nômico, territorial e geopo-
lítica. “Em primeiro lugar, 
muitas pessoas seriam pri-
vadas do acesso ao serviço 
postal, tanto pelo fecha-
mento de agências comu-
nitárias e daquelas consi-
deradas deficitárias quanto 
pela provável suspensão 
do serviço de entrega do-
miciliária em muitos dos 
5570 municípios brasilei-
ros, onde a entrega é reali-
zada pela mesma agência 
de postagem (AC/UD).”, 

esclareceu. Segundo ele, foi 
o que aconteceu na Argen-
tina após a privatização da 
empresa de correio do país. 

De acordo com o geó-
grafo, no âmbito social, a 
Empresa perderia a possi-
bilidade de executar polí-
ticas públicas, como distri-
buição de livros didáticos, 
entrega de vacinas, coleta 
e distribuição de donativos 
em casos de catástrofes, 
patrocínio esportivo, entre 
outros, e assim a sociedade 
seria prejudicada.

“No plano econômico, 
o resultado seria o apro-
fundamento da crise e au-
mento das dificuldades 
logísticas para setores que 
dependem da atuação da 
estatal. As empresas de 
e-commerce seriam sem 
dúvida as mais afetadas: 
atualmente, empresas de 
pequeno, médio e grande 
porte podem realizar ven-
das pela Internet para to-
dos os municípios do país, 
contando com a entrega de 
encomendas dos Correios. 

Numa situação de priva-
tização e consequente fe-
chamento de agências, o 
mercado dessas empre-
sas passa a ser automa-
ticamente reduzido, pois 
elas deixariam de contar 
com o único operador 
logístico presente em 
todo o território brasi-
leiro. A extinção de dois 
programas importantes 
também abalaria a eco-
nomia, principalmente 
para pequenas e médias 
empresas e nas menores 
cidades: o Exporta Fácil 
e o Banco Postal”, expli-
cou Igor Venceslau.

A ECT é a única institui-
ção presente em 100% do 
território nacional, cons-
tituindo um importante 
elemento de integração do 
território, que seria perdido 
com a privatização. Além 
disso, do ponto de vista 
geopolítico, a privatização 
causaria a diminuição da 
soberania nacional. “Gran-
des corporações multina-
cionais de correio - FedEx, 

UPS e DHL - são os agentes 
que possuem maior inte-
resse na mudança do qua-
dro normativo (monopólio 
estatal) e organizacional 
(empresa estatal) do correio 
brasileiro. O Estado abriria 
mão, assim, do controle so-
bre os fluxos de mensagens 
e encomendas dentro de 
suas fronteiras e as estraté-
gias logísticas seriam mon-
tadas conforme interesses 
externos”, informou.

Privatização não resolverá déficit da 
ECT, afirma professor

PRIVATIZAÇÃO

Golpe: objetivo era retirar direitos dos trabalhadores

O capitalismo vive 
uma crise interna-
cional desde 2008, 

quando o banco de inves-
timento Lehaman Brothers 
faliu fazendo com que outras 
grandes instituições finan-
ceiras quebrassem também. 
Grécia, Islândia e Portugal 
foram os países mais preju-
dicados. Está crise demorou 
chegar ao Brasil, mas che-
gou. Em busca de recursos 
naturais, matérias primas, 
energia e mercado para sa-
írem da crise, o capital in-
ternacional avançou sobre 
as economias periféricas, e 
assim esgotou o modelo neo-
desenvolvimentista promo-
vido nos últimos dez anos de 
Lula e Dilma, governos pós-
neoliberais que adotaram 
programas de crescimento 

da economia com aumento 
do gasto público e redistri-
buição de renda.

Para sair da crise do ca-
pital, a burguesia precisava 
controlar os três poderes (le-
gislativo, judiciário e executi-
vo) e a mídia, e foi o que ela 
fez. 

Em 2013 a atividade sin-
dical bateu o recorde em 
números de greves e os tra-
balhadores jovens foram às 
ruas reivindicando amplia-
ção dos direitos sociais como 
o transporte público gratuito 
e a garantia de direitos cons-
titucionais. Com a derrota 
eleitoral em 2014, a burgue-
sia começou a conspirar para 
se apoderar do executivo, 
acelerando o processo de 
impeachment da presidente 
Dilma.

Além disso, a crise eco-
nômica se agravou ao longo 
de 2015, associada aos des-
dobramentos da operação 
Lava-Jato. Encurralado pelas 
ameaças de cassação de seu 
mandato, o então Presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
aceitou o pedido de impea-
chment formulado por ad-
vogados ligados ao PSDB 
em dezembro de 2015. O Im-
peachment foi aceito um dia 
após o partido do governo 
decidir votar a favor da aber-
tura do processo de cassação 
de Eduardo Cunha no con-
selho de ética da Câmara dos 
Deputados.

Desse modo, o Impea-
chment de Dilma, eleita de-
mocraticamente, se configu-
rou em um golpe dirigido 
contras as políticas públicas, 

a crescente capacidade de 
organização da classe traba-
lhadora e, principalmente, 
serviu para blindar a cassa-
ção de mandatos de políticos 
com problemas na Lava-Jato.

Assim, o governo golpis-
ta (composto em grande par-
te pelos setores da oposição 
que perderam as eleições), 
encabeçada por Michel Te-
mer, assumiu revelando os 
objetivos da burguesia: au-
mentar a exploração dos tra-
balhadores retirando direitos 

conquistados historicamente 
pela classe trabalhadora com 
a reforma trabalhista, sancio-
nada no dia 13 de julho, e re-
forma previdenciária ( idade 
mínima de 62 anos, mulhe-
res, e 65 anos, homens, para 
se aposentarem, contribuição 
de 40 anos para poder rece-
ber a aposentadoria integral, 
entre outros). Além da pri-
vatização das empresas esta-
tais mais lucrativas, como a 
Petrobras, Caixa, Correios e 
outras, que já estão em curso.
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Prestação de Contas - Janeiro a Março de 2017
 MARÇO 

 242.185,87 
 115.630,43 
 848,15 
 - 
 - 
 - 

 116.478,58 
 358.664,45 

FEVEREIRO
 
254.968,66 
 105.540,62 
 1.223,44 
 - 
 - 
 1.000,00 

 107.764,06 
 362.732,72

JANEIRO 

 159.941,48 
 102.005,90 
 1.345,42 
 17.094,86 
 1.363.748,55 
 1.000,00 

 1.485.194,73 
 1.645.136,21 

II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS
B-DESPESAS : 
B.01-  Despesas  C/ Pessoal: Salários/ Férias/ Vale Transp./ Estagiarias/ Adiant./ Rescisão
B.02- Despesas C/ Encargos Sociais (INSS, FGTS, PIS, IRRF)
B.03- Despesas C/ Honorários de Assessoria Jurídica
B.04- Despesas C/ Serv. Téc. Profissionais: Assess.Contábil/S erviços Prestados
B.05- Despesas C/ Viagens Interiores GO (Visitas Locais de Trabalho)/ DF
B.06- Despesas C/ Material de Escritório/ Informática
B.07- Despesas C/ Material de Limpeza/ Higiene/ Cozinha 
B.08- Despesas C/ Energia Elétrica
B.09- Despesas C/ Água/Esgoto
B.10- Despesas C/ Telecomunicações
B.11- Despesas C/ Combustível
B.12- Despesas C/ Seguro dos Veiculos / Franquias 
B.13- Despesas C/ Manutenção Veículos (Licenc/Dpvat., Peças, Mão de Obra, Lavajatos)
B.14- Despesas C/ Custas Judiciais/Extratos/Autenticações/Cópias
B.15- Despesas C/ Manutenção da Sede
B.16- Despesas C/ Manutenção Máquinas e Equipamentos/Móveis/Locações 
B.17- Despesas C/ Refeições/Lanches/ Reuniões diversas/ Comissão Eleitoral
B.18- Despesas C/ Postagens (Cartas, Sedex, Jornais)
B.19- Despesas C/ Segurança/Alarme da Sede
B.20- Despesas C/ Site Internet/Provedor/ Programa de Filiação
B.21- Despesas C/ Floricultura (Póstumas)
B.22- Despesas C/ Repasse de Indenizações p/Filiados: Ações Judiciais/Morais
B-23- Despesas C/ Despesas c/ ELEIÇÕES SINDICAIS 2017/2020
B.24-  Despesas  C/ Assembléia/Manifestações/Curso Form.Sindical/Sonorização/Greve/
Encontro Nacional/ Regional das Mulheres/ CONREP/ CONTECT/ Plenárias
B.25- Despesas C/ Divulgação e Publicidade (Jornais, Boletins, Editais,I nformativos)
B.26- Despesas C/ Encargos Financeiros (Tarifa C/C, Taxas Doc/ Transf/Irrf)
B.27- Despesas C/ Filiações - Mensalidade CUT NACIONAL/ Radio CUT GO
B.28- Despesas C/ Aquisição de Moveis/ Utencílios/ Máquinas e Equipamentos
B.29- Despesas C/ Aquisição de Carta de Crédito Imobiliario/ Entrada + Parcelas

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS
Saldo Disponível em: (Caixa-Bancos C/C e Poupança: Final de cada mês)

I- ORIGEM DOS RECURSOS:
A- RECEITAS:
Saldo Disponivel em:( Caixa e Banco C/C Poupança: Inicio de cada mês)
A.1- Receitas de Mensalidade dos Sindicalizados / Imposto Sindical Anual
A.2- Receitas c/ Contribuições(Aposentados, Afastados, Demitidos)
A.3- Receitas c/ Contribuições (Repasse Estatutário de 2% e 5% de Processos)
A.4- Receitas c/ Indenizações de Filiados/Ações Trabalhistas Judidiciais/Morais
A.5- Receitas c/ Locação de Sala do Departamento Juridico

TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS
TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONÍVEL 

Aparecida de Goiânia, 31 de março de 2017

 Elizeu Pereira da Silva 
Secretário Geral  

 Eziraldo Santos Vieira
Secretário de Finanças

Luciene Pereira Lemes
Téc. Contábil CRC 0010.505/GO  

 MARÇO 

 10.602,40 
 851,83 
 20.000,00 
 280,00 
 3.061,17 
 2.296,94 
 1.180,10 
 819,85 
 222,96 
 3.578,31 
 - 
 - 
 1.563,40 
 990,65 
 460,99 
 2.111,91 
 3.719,47 
 1.592,42 
 223,34 
 - 
 75,00 
 - 
 1.949,00 
 2.473,23 

 5.450,00 
 193,50 
 1.000,00 
 1.002,23 
 2.830,26 

 68.528,96 
 290.135,49 

FEVEREIRO
 
 10.701,21 
 1.439,59 
 20.000,00 
 2.278,00 
 966,20 
 - 
 213,42 
 498,71 
 142,29 
 3.402,97 
 7.916,35 
 - 
 416,11 
 1.054,00 
 1.222,30 
 2.250,00 
 5.210,67 
 581,44 
 215,18 
 - 
 - 
 18.309,86 
 30.213,10 
 3.119,00 

 2.000,00 
 197,01 
 4.388,51 
 980,67 
 2.830,26 

 120.546,85 
 242.185,87 

JANEIRO 

 11.276,11 
 8.000,65 
 20.000,00 
 2.640,00 
 4.715,89 
 871,12 
 492,43 
 527,67 
 151,32 
 3.434,67 
 5.374,98 
 2.470,46 
 1.615,78 
 388,22 
 868,94 
 4.253,21 
 4.135,17 
 - 
 220,33 
 550,00 
 185,00 
 1.271.927,88 
 18.297,89 
 7.724,50 

 6.460,00 
 345,92 
 4.390,19 
 2.520,67 
 6.328,55 

 1.390.167,55 
 254.968,66 

Conselho Fiscal Titulares Gestão 2017/2020

Célia Regina da Silva 
Nelma Rodrigues Cordeiro Viana
José Elias Guerra de Souza
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REFORMA TRABALHISTA

Reforma trabalhista é aprovada no 
Senado

O projeto de lei de 
reforma traba-
lhista (PLC 38) 

foi sancionado pelo presi-
dente Michel Temer no dia 
13 de julho,  após ser apro-
vado no Senado no  dia 11 
de julho. Apesar da sessão 
de votação no Senado ter 
sido suspensa devido à 
ocupação do plenário por 
um grupo de senadoras da 
oposição, o projeto foi apro-
vado por 50 votos a favor e 
26 contra, com uma absten-
ção, na casa. A reforma tem 
120 dias, a partir da data de 
sanção, para entrar em vi-
gor.

A reforma trabalhista, 
que altera a lei trabalhista 

em vigência e traz novas 
definições sobre contrato 
temporário, férias, jornada 
de trabalho, entre outros 
pontos, viola convenções 
globais das quais o Brasil 
é signatário, segundo a Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT). A organiza-
ção se posicionou depois de 
pedido de centrais sindicais 
brasileiras. A diretora do 
Departamento de Normas 
Internacionais da OIT, Co-
rinne Vargha, afirmou que 
vários convênios assina-
dos pelo Brasil exigem que 
“reformas trabalhistas” ou 
medidas legislativas desse 
tipo sejam “precedidas de 
consultas com as organi-

zações que representam os 
trabalhadores”, o que não 
ocorreu.

Atacando os direitos da 
classe trabalhadora, a refor-
ma trabalhista fez parte do 
golpe tramado pela direita. 
Primeiro o país entra em 
crise e com a Operação Lava 
Jato o impeachment começa 
a ser preparado. A presi-
dente eleita democratica-
mente é deposta e seu vice, 
que estava sendo investiga-
do também pela Lava Jato, 
assume. Empresas públicas 
são privatizadas, o pré-sal é 
entregue para a exploração 
estrangeira e uma refor-
ma trabalhista, que não foi 
discutida com a socieda-

de, é enviada ao Congresso. 
Políticos envolvidos com 
corrupção e ligados ao go-
verno são absolvidos, mas a 
reforma é aprovada e horas 
depois Lula é condenado, 
pautando a agenda políti-

ca do país. No alvoroço da 
condenação do ex-presi-
dente, a reforma trabalhista 
é deixada de lado e os prin-
cipais afetados continuam 
sem saber como ela irá afe-
tar sua vida.

A CLT vale mais do que acordo coletivos firmados, garantindo que 
o trabalhador seja o lado mais beneficiado

A CLT não permite dividir as férias. Em alguns casos, em duas ve-
zes, tirando um mínimo de dez dias em uma delas.

Segundo a CLT, a jornada é de 44 horas semanais, com no máximo 
8 horas por dia de trabalho. A duração normal do trabalho pode ser 
acrescida de duas horas extras, mediante acordo escrito entre em-
pregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.

Os trabalhadores têm direito a incluir o tempo gasto para chegar ao 
trabalho como horas de jornada, quando não há acesso em transpor-
te público, e a empresa fornece transporte alternativo. 

Quem trabalha acima de seis horas num dia tem direito a uma hora 
de intervalo para repouso e alimentação. Caso o empregado usufrua 
de apenas 30 minutos desse intervalo, o Tribunal Superior do Tra-
balho entende que o intervalo restante (30 minutos mais) gera uma 
condenação à empresa equivalente a 1 hora e 30 minutos, e ainda 
com 50% de adicional, tendo reflexos em férias e décimas terceiro 
para cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O trabalhador não arca com custos que são cobertos pelo Poder Pú-
blico. 

Hoje, o pagamento, que equivale a um dia de trabalho, é obrigatório 
e vale tanto para os empregados sindicalizados quanto para os que 
não são associados às entidades de classe.

Por lei, mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de trabalha-
rem em lugares com condições insalubres.

Questões reguladas pela CLT poderão ser negociadas 
entre patrões e empregados, como férias, planos de 
cargos e salários e jornada de trabalho

Se houver acordo entre as partes, dividi-la em até três 
vezes.

Pela proposta, a jornada diária pode chegar até a 12 
horas, e o limite semanal pode chegar a 48 horas, in-
cluídas quatro horas extras. 

O tempo gasto no percurso para se chegar ao local de 
trabalho e no retorno para casa não poderá mais ser 
computado como parte da jornada.

Que o intervalo restante seja o efetivamente suprimi-
do.

O trabalhador que entra com ação contra empresa 
fica responsabilizado pelo pagamento dos honorá-
rios periciais caso perca a ação.

O texto quer alterar a contribuição sindical e torná-la 
facultativa.

Mulher grávida ou lactante poderá trabalhar em am-
bientes considerados insalubre, desde que apresente 
um atestado médico que garanta que não há risco ao 
bebê nem à mãe.

Acordos 
Coletivos

Parcelamento de 
férias anuais

Jornada de 
trabalho

Horas trabalha-
das e transporte 
até o trabalho.

Intervalo

Ações 
trabalhistas

Contribuição 
sindical

Mulheres e traba-
lho insalubre

COMO SERÁCOMO É HOJE


