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{PAUTA
Goiânia: 23 de fevereiro, 

terça-feira
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Agência Central 

- Informes;
-  Avaliação e referendo da Campanha Nacional em defesa dos Correios Público 
(100% estatal) dos empregos e por manutenção dos direitos;
- Contra a Restruturação da ECT; e  Aprovação do Estado de Greve,

ASSEMBLEIAS REGIONAIS

23 de fevereiro, terça-feira
17:30 (1ª Chamada ) 18h (2 ª Chamada)

JK (Anapólis), Caldas Novas, Catalão, Itumbiara, Jataí e Rio Verde.

Aragarças, Bela Vista, Ceres, Goiás, Goianésia, Goiatuba, Inhumas, 
Ipameri, Iporá, Itapuranga, Itaberaí, Jaraguá, Minaçu, Morrinhos, 
Nerópolis, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, 
Quirinópolis, Santa Helena e São Miguel do Araguaia.

Em frente às AC’s

Em frente aos CDD’s
Mineiros, Uruaçu e São Luís de M. BelosEm frente às UD’s
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Vai ter luta!

Saiba tudo sobre o suposto “colapso” da ECT nas próximas páginas 

Campanha Nacional Extraordinária

Após a nova direção 
da ECT divulgar 
em seus informa-

tivos e nas redes sociais que 
a Empresa estaria passando 
por um colapso financeiro, 
que amarga um prejuízo de 
quase dois bilhões de reais e 
que as reservas em caixa só 
seriam suficientes para pa-
gar a folha até o mês de se-
tembro, grupos de trabalho, 
compostos exclusivamente 
por gestores do alto escalão, 
propuseram um plano de 
ações para reduzir despesas 
de custeio e investimentos. 

Trata-se de um verdadei-
ro pacote de maldades com 

medidas que prejudicam a 
qualidade do serviço postal 
e que implicam em possíveis 
demissões e retirada de direi-
tos dos trabalhadores.

Diante da ofensiva, repre-
sentantes dos 31 sindicatos 
filiados a FENTECT e sua 
diretoria se reuniram no XVI 
CONSIN, no dia 20 de janei-
ro em Brasília/DF, e delibera-

ram por uma ampla e mas-
siva Campanha Nacional 
Extraordinária em defesa dos 
trabalhadores e dos Correios 
como Empresa Pública 100% 
estatal. Na ocasião também 
foi definido um calendário 
de lutas (confira no box abai-
xo). Assim, o SINTECT-GO 
convoca todos a participarem 
das Assembleias de avaliação 

e referendo da Campanha 
Nacional, que serão realiza-
das no dia 23 de fevereiro 
conforme quadro abaixo.

Durante o CONSIN, lide-
ranças da FENTECT e dos 
sindicatos afirmaram que 
não aceitarão a implantação 
do DDA, CDD Virtual, Baixa 
LOEC e SEDO; fechamento 
de agências, fechamento dos 

CTC’s, CTE’s, e CEE’s, e de-
missões. E ainda lutarão pelo 
fim do Postal Saúde e pela 
volta do Correios Saúde; pela 
revogação da Lei 12.490/2011, 
pelo pagamento da RTSA 
pelos Correios (POSTALIS); 
pela revogação da Correios 
PAR e pelo fim do SGDO, 
como ponto eletrônico.

Todas as deliberações 
se encontram disponíveis 
no site da FENTECT. Ficou 
aberta a possibilidade de 
convocação de greve geral 
da categoria, a qualquer mo-
mento, diante de quaisquer 
ataques aos direitos dos tra-
balhadores.

Lideranças sindicais reunidas no XVI CONSIN aprovam ampla mobilização da categoria para 
defender os empregos e os direitos dos trabalhadores diante de uma suposta crise nos Correios.

18/02/2016

01/03/2016

08 a 11/03/2016

08/03/2016

14 a 18/03/2016

a ser definida

19/04/2016

21/04/2016

24/04/2016

26/04/2016

27/04/2016

12 a 15/05/2016

02 a 05/06/2016

Assembleia de avaliação e referendo da Campanha Nacional em defesa dos Correios Público 
(100% estatal) dos empregos e por manutenção dos direitos;
Contra a Restruturação da ECT; Aprovação do Estado de Greve; Seminários de esclarecimento 
sobre a restruturação (privatização) da ECT e seus reflexos.

Lançamento de edital Convocação do CONTECT;

Encontro Nacional pela Anistia geral, ampla e irrestrita;

Dia Nacional de Luta contra o machismo- Luta em Defesa das AC’s;
Reunião da Diretoria Colegiada da FENTECT;

Audiências Públicas sobre Direitos Humanos e Saúde do Trabalhador em entidades públicas 
(OAB, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e etc...); Agitação nas bases com mate-
rial informativo em todo país.

Tirada de delegados ao CONTECT;

Calendário de Lutas
Assembleia para indicativo de paralisação nacional;

Caravana para o evento da tocha olímpica no Rio;

Dia Nacional do OTT;

Assembleia para deflagração de paralisação de 24h,

Dia nacional de paralisação em defesa dos Correios públicos, em-
prego, manutenção dos direitos Contra as demissões e persegui-
ções.

Reuniões setoriais (jornal, carro de som, etc...),
Encontro Racial da FENTECT no Rio de Janeiro.

CONTECT Extraordinário
Pauta: Reforma estatutária e Campanha Salarial.
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CRISE

O suposto colapso      dos Correios e suas implicações

Desde que assumiu 
a presidência dos 
Correios, em no-

vembro do ano passado, o Ex-
Deputado Federal pelo PDT 
paraense, Giovanni Queiroz 
e sua equipe de executivos 
vêm divulgando na imprensa, 
na internet e em informativos 
corporativos, como o Primeira 
Hora, que a situação financei-
ra da Empresa é gravíssima.

Mesmo não entendendo 
nada de administração, pala-

vras ditas pelo próprio presi-
dente da ECT na presença de 
vários sindicalistas, Giovanni 
Queiroz é incisivo ao decla-
rar que a situação da Empre-
sa é preocupante e que espera 
maiores sacrifícios dos traba-
lhadores para superar a su-
posta crise econômica vivida 
pela ECT. 

Nas duas oportunidades 
em que recebeu representan-
tes de sindicatos e federações 
para reuniões em Brasília, sua 

Nova presidência da ECT 
acelera desmonte da empresa

Logo após assumir a presidência dos correios no final de 2015, Gio-
vanni Queiroz (PDT), inicia um processo de terrorismo na empre-
sa sem precedentes. É um misto de populismo com terrorismo. De 

terrorismo porque a todo momento os trabalhadores são informados pelo 
Primeira Hora, de que a situação financeira da empresa é caótica, que a em-
presa está no vermelho e que só terá como se manter e pagar os salários dos 
trabalhadores até setembro de 2016. De populismo porque ao mesmo tempo, 
ele vai nas unidades de trabalho abraça os trabalhadores  faz selfie e diz que 
“chegou para arrumar a Empresa” Lançou mão até das redes sociais como 
Faceboock e Whatsapp, fazendo vídeos para amedrontar os trabalhadores.

Enquanto isso, a velha guarda adicapeana, falsa defensora da ECT (agora 
muito mais empodeirada) se veste de preto e faz manifestação pedindo so-
corro pela Empresa. Tudo muito bem orquestrado, uma dramatização per-
feita para convencer o trabalhador que não resta outra saída a não ser a rees-
truturação/terceirização da ECT. Mas, no entanto, os paladinos da ADCAP 
fazem vista grossa em Goiás e participam da romaria do beija mãos à nova 
santa de Trindade. Já em Brasília, preparam pacotes de maldades contra o 
patrimônio do povo, que é a ECT, direitos dos trabalhadores e precarização 
dos serviços à população, em especial das pequenas localidades e distritos/
povoados. Confira nesta edição as planilhas do pacote de maldades que eles 
chamam de “tabela de ações de redução de despesas de custeio e investimen-
tos”. 

Dentro dos pacotes de maldade, a reestruturação apresentada, “incha” 
a administração central e enxuga estruturas básicas  e imprescindíveis nas 
regionais deixando a base da categoria na penúria com falta de insumos e 
condições básicas de trabalho. Não bastasse isso, já está em andamento o 
fechamento de inúmeras agências de Correios comunitárias, em sedes de 
distritos e agora, começam a fechar agências próprias, sob o argumento de 
serem deficitárias, se esquecendo da obrigação constitucional de universali-
zação dos serviços postais. Ao invés de fechar agencias próprias, deveria era 
dar condições para concorrer no mercado.

A situação em Goiás é tão absurda que, enquanto CDD enfrenta alaga-
mentos, caso do CDD Marechal Rondon, e sofrem com péssimas instalações, 
caso da UD Canedo e CDD Padre Pelágio, Diretor Regional e Adjunto lançam 
obra milionária (acima de R$ 700,000.00) em Trindade, para agradar  deputa-
da em troca de indicações na Administração Central e na Diretoria Regional.

É preciso que toda categoria tenha unidade para a verdadeira defesa da 
empresa, juntando forças com a sociedade, a fim de barrar a intenção ma-
quiavélica que está por trás de tudo isso, que é a de piorar ainda mais a qua-
lidade dos serviços postais para justificar o “enxugamento” e entrega desse 
patrimônio público para os Barões da iniciativa privada. Basta ver a falta de 
Concurso Público, de contratações  e o constante aumento nos níveis de re-
clamações e indenizações. Tudo isso para justificar ainda mais a terceirização, 
instituição de subsidiárias (CorreiosPar), aumento de franquias, que diga se 
de passagem , possuem um lobby político muito forte e são os maiores in-
teressados no fechamento de agências próprias.  Ainda não se pode deixar 
de lembrar de uma  possível abertura do capital da empresa, que na prática 
significa a privatização da mesma, algo que tanto anseiam os capitalistas de 
plantão  e está na ordem do dia no Senado Federal através do PLS 555, que 
está para ser votado, legitimando legislativamente a privatização. Trazendo 
de volta o grande fantasma neoliberal dos anos 90. 

Mais do que nunca precisamos fortalecer o nosso sindicato, legítimo re-
presentante da categoria, para resistir e combater essas investidas, não abrin-
do mão de conquistas históricas e avançar em muitas outras. Por isso convo-
caremos toda categoria para a construção dessa resistência e traçaremos as 
estratégias de luta para esse grande enfrentamento que se aproxima e nos 
desafia! Atendam ao chamado do Sindicato, vamos à luta, porque unidos 
somos mais fortes!   

Diretoria Colegiada - SINTECT-GO

EDITORIAL

Recorde no faturamento              e prejuízo de R$ 2 bilhões. Como isso é possível?
A nova direção dos Cor-

reios não tem poupa-
do esforços para con-

vencer a todos de que a situação 
financeira da Empresa é catas-
trófica. 

Mas, na última reunião reali-
zada em 21 de janeiro, em Bra-
sília, ela divulgou no mesmo 
Demonstrativo de Resultado do 
Exercício de 2015, ainda sem o 
lançamento dos números de de-
zembro, um déficit de aproxi-
madamente R$ 2 bilhões e uma 
arrecadação total na casa dos R$ 
18 bilhões. O maior faturamento 
da história da ECT e uma prova 
inequívoca de que os emprega-
dos têm feito sua parte.

É apenas natural que os nú-
meros apresentados causem 
dúvidas, preocupações e des-
confianças. Afinal, quem garan-
te que eles sejam verdadeiros?  

Podem ter sido maquiados. Não 
é fácil acreditar que a maior re-
ceita da história dos Correios 
(R$ 18 bi) foi transformada em 
um prejuízo de R$ 2 bi. O que 
causou este prejuízo? De quem é 
a culpa?  E onde foi parar toda 
essa grana?

Todas as justificativas da di-
reção da ECT para explicar esse 
elevado déficit, recaem de algu-
ma maneira sobre gastos com o 
trabalhador. Algo contraditório 
e que jamais podemos concor-
dar. Pois, são os trabalhadores 
que geram receita e lucro para os 
Correios e estão cada vez mais 
sobrecarregados.  

Dados comprovam que a re-
ceita produzida por cada empre-
gado era de R$119300,00 (cento 
e dezenove mil e trezentos) em 
2014. No ano seguinte, esse nú-
mero saltou para R$131300,00 

Documento comprova que a redução dos altos salários da 
ECT é apenas temporária. E quanto aos cortes que estão sen-
do propostos nos direitos dos trabalhadores, também serão ?

A farsa da redução dos altos salários 
da Direção da ECT
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O suposto colapso      dos Correios e suas implicações

equipe técnica apresen-
tou um quadro sombrio 
de completo caos finan-
ceiro. Nestas ocasiões, 
foi anunciado um rombo 
de quase dois bilhões de 

reais nas contas da ECT e 
afirmado que se a situa-
ção não for contornada, 
a Empresa poderá chegar 
ao mês de setembro sem 
ter condições de pagar os 

salários da categoria.   
Porque justo em se-

tembro? Será que é mera 
coincidência? Não por 
acaso, é o período em que 
se costuma ampliar a mo-

bilização dos trabalha-
dores na construção das 
greves nacionais, diante 
dos impasses nas nego-
ciações em torno da cam-
panha salarial. 

Dentro dessa ótica de 
impor maiores sacrifí-
cios aos trabalhadores, 
na busca de melhores re-
sultados e sob o discur-
so falso e oportunista de 
colaboração para salvar a 
Empresa restabelecendo 
seu equilíbrio, um ver-
dadeiro pacote de malda-
des está sendo proposto e 
aplicado gradativamente. 

Sem a participação 
direta de trabalhadores 
operacionais ou de base, 
ou ainda de seus repre-
sentantes, foram criados 
alguns grupos de traba-
lho para propor medidas 
contra o suposto colap-
so. Tais grupos são com-
postos, exclusivamente, 
pelos burocratas do alto 
escalão da Empresa. Re-
sultado: somente “tesou-
radas”. Quer dizer, cor-
tes e ataques a direitos e 
mais pressão nas costas 
dos trabalhadores. 

As medidas estão di-
recionadas na diminui-
ção do quadro de fun-
cionários, no aumento 
da produtividade e no 
fechamento de unidades. 
Planejam acabar com os 
70% de gratificação de 
férias, substituição dos 
anuênios por quinquê-
nios, extinção de tesoura-
ria em agências, aumento 
nas contribuições da Pos-
tal Saúde, fechamento de 
agências e CEE’s, além 
de muitos outros ataques 
aos direitos dos trabalha-
dores e a sucessiva preca-
rização dos serviços ofe-
recidos à população.

A reprodução na ínte-
gra do conjunto de pro-
postas apresentadas pe-
los grupos de trabalho 
que possuem “tesouras 
afiadas” pode ser con-
ferida nas páginas 6 e 7 
desta edição, na Tabela 
de Ações de Redução de 
Despesas de Custeio e In-
vestimentos, um pacote 
perverso que apelidamos 
de Ajuste Fiscal dos Cor-
reios ou simplesmente de 
Plano Queiroz.  

Recorde no faturamento              e prejuízo de R$ 2 bilhões. Como isso é possível?

(centro e trinta e um e 
trezentos), um aumento 
de 10,10%. Já o efetivo de 
120 mil em 2014 caiu para 
118.448 trabalhadores. Isso 
demonstra que, mesmo 
com menos trabalhadores, 
a receita da Empresa au-
mentou.

Então quem são os res-
ponsáveis por esse resul-
tado negativo? Os traba-
lhadores que cumprem 
religiosamente suas fun-
ções ou a gestão que tomou 
decisões equivocadas que 
hoje afetam a Empresa?

 Se existe a crise, esta 

não foi causada pelos tra-
balhadores. A culpa deve 
ser atribuída à má gestão 
que vem sendo praticada 
ao longo dos anos. O que 
os trabalhadores produ-
zem foi gasto na mesma 
proporção. 

A administração 
dos Correios com o 
discurso descabido 
de querer culpar o 
trabalhador por uma 
crise insustentável 
que ele não causou, 
tenta se passar por 
vítima que precisa ser 
ajudada e os trabalha-
dores se tornam os vi-
lões que sugam todo 
o lucro da Empresa.  
Além de aterrorizar 
psicologicamente o 
trabalhador com a 

possibilidade de vir a per-
der seu emprego se não se 
sacrificar ainda mais. 

Há fortes indícios de 
que todo esse discurso de 
crise, não passe de uma es-
tratégia de marketing para 

assustar e convencer os 
trabalhadores da gravida-
de da situação e assim im-
por a aceitação de medidas 
amargas, pondo em xeque 
a organização e a luta dos 
trabalhadores.

Arrecadação da ECT nos últimos 18 anos



E
ce

ti
st

a
 n

a
 L

u
ta

 •
 F

ev
er

ei
ro

 d
e 

20
16

4

Provisionamento de recursos demonstra 
que déficit é meramente contábil

A direção da Empre-
sa no intuito de 
descrever como se 

chegou a essa situação defici-
tária, elencou diversas despe-
sas elevadas. Dentre elas, as 
despesas com benefícios pós
-emprego que foram lançadas 
no Demonstrativo de Resulta-
do do Exercício de 2015, sob a 
alegação de finalmente estar 
se adequando às normas in-
ternacionais de contabilidade. 

Mas, quais são esses benefí-
cios pós-emprego?

Os trabalhadores dos 
Correios possuem dois tipos 
de benefício pós-emprego, o 
plano de saúde (Postal Saúde) 
que por força de acordo cole-
tivo também é destinado aos 
aposentados inativos e o fun-
do de pensão (Postalis), sendo 
que este último funciona de 
maneira paritária (o trabalha-
dor entra com 50% do valor, 

e a empresa com os outros 
50%). . 

Que rombo é esse, se estu-
dos realizados com base nas 
atas do Conselho de Admi-
nistração da ECT comprovam 
que durante os últimos anos 
foram contingenciados cer-
ca de R$ 7 bilhões para o Pós 
Emprego? 

Que déficit é esse se do-
cumentos comprovam que 
em 2014 e 2015 o aumento 

de arrecadação por 
trabalhador na ECT 
cresceu em média 
17% ao ano, com 
um contingente de 
7 mil trabalhadores 
a menos, em função 
dos desligamentos 
de aposentados no 
PDIA.

 O Conselho Fis-
cal da ECT, conforme 
Ata da 10ª Reunião 
Ordinária realizada 
no dia 03 de novem-
bro de 2015, concluiu 
que o benefício pós 
- emprego (que seria 
uma espécie de re-
serva de “poupança” 

para gastos futuros) é respon-
sável por 90% do déficit que a 
ECT acumulou em dezembro 
de 2015. Se o déficit for de R$ 1 
bilhão, por exemplo, significa 
dizer que 900 milhões foram 
para o pós-emprego.

Na prática, estamos pro-
duzindo e a ECT está obtendo 
lucro, porém de uma forma 
deliberada este lucro, que de-
veria em parte, ser distribuído 
entre os trabalhadores, está 
sendo retido pela Empresa, 
por meio de uma “manobra 
contábil”.

Somando as provisões de 
recursos para o pós-emprego, 
e os gastos efetivos com a Pos-
tal Saúde, que 
em 2015 ficou 
na casa dos RS 2 
bilhões, teremos 
os motivos para 
esse déficit con-
tábil, que está 
muito longe de 
ser ocasionado 
por despesas 
com folha de pa-
gamento, como 
andam dizendo 
por aí. 

Há fortes indícios de esse 
discurso de crise não passe de 
uma estratégia de marketing 
para aterrorizar e convencer 
os trabalhadores da gravida-
de da situação e assim impor 
a aceitação de medidas amar-
gas, pondo em xeque a orga-
nização e a luta dos trabalha-
dores.

É possível que a Empresa 
realmente esteja enfrentan-
do alguns problemas, porém 
jamais nas proporções divul-
gadas. Se hoje ela enfrenta 
dificuldades, em nenhuma 
hipótese, a culpa pode ser atri-
buída ao trabalhador e sim, à 
ineficiência de seus gestores.

Como uma instituição tradicional, sólida e conhecida, presente em todos os munícipios brasileiros, e que ainda 
goza de prestígio junto à sociedade, assim sem mais nem menos, anuncia publicamente que está insustentável?

Benefícios Pós-Emprego
São lançamentos 

de provisão de va-
lores a serem reco-
nhecidos no balanço 
de empresas que 
oferecem benefícios 
de caráter previden-
ciário ou assistencial 
a seus empregados, 
por intermédio ou 
não de patrocínio de 

planos de previdên-
cia e de gestão as-
sistencial, em aten-
dimento às normas 
contábeis nacionais 
(CPC – IFR Brasil) e 
internacionais (IFRS 
US GAAP) que tra-
tam da contabiliza-
ção de benefícios a 
empregados.

A farra do boi

Quem decidiu pelo 
gasto de milhões 
com consultoria 

para no final apresentar um 
modelo reestruturação que 
centralizou quase tudo em 
Brasília, transformando os 
diretores regionais em figu-
ras decorativas? Quem deci-
diu pelos gastos milionários 
com patrocínios e publici-
dade? Quem decidiu onde 
seriam feitos os investimen-
tos? Certamente não foram 
os trabalhadores da base. 

O que se vê é que faltam 
funcionários nos CDD’s, 
exigem-se dobras dos car-
teiros, as agências ficam lo-
tadas gerando reclamação 
dos clientes e os Centros de 

triagem e de encomendas 
expressas, além dos CEE’s, 
estão entupidos de objetos.

A má gestão é sem dúvi-
da o grande buraco da ECT. 

Se há problemas, ela é 
a principal responsável. 
Entenda-se por má gestão 
a incompetência em gerir 
pessoas e talentos, em dis-
tribuir o trabalho de ma-
neira uniforme, em captar e 
gerir contratos, em manter a 
infra-estrutura operacional, 
entre outros.

Sobre o pretexto de agre-
gar valor à marca Correios, 
patrocinando a cultura e os 
esportes, a diretoria da Em-
presa investiu nos últimos 
anos um valor que não con-

diz com a imagem de auste-
ridade que ela tenta passar 
para os trabalhadores. Fo-
ram mais de R$ 740 milhões 
entre 2012 e 2014. No mes-
mo período foram gastos 
mais de R$ 250 milhões em 
publicidades.

Para patrocinar o Comi-
tê dos Jogos Olímpicos de 
2016 já foram empenhados 
R$ 300.000.000,00. Como 
que uma empresa que afir-
ma estar em crise, a ponto 
de propor medidas drásti-
cas de redução de despesas 
com pessoal, é capaz de fa-
zer isso? Isso não faz senti-
do. 

Já com a criação e transi-
ção da Postal Saúde, gastou-

se desde 2014 o equivalente 
ao dobro do que se gastava 
quando o plano estava vin-
culado diretamente ao RH 
da Empresa. O montante ul-
trapassa R$ 1 bilhão e meio 
e já está chegando próximo 
dos R$ 2 bilhões, segundo 
informações recentes.

Só com a criação da Cor-
reiosPar (Correios Participa-
ções S/A) houve um aporte 
inicial de R$ 30 milhões, e 
mais recentemente, um ou-
tro repasse de 270 milhões. 

A partir de junho de 2014 
a ECT iniciou o pagamento 
de juros ao Banco de Brasil 
S/A, referente ao distrato da 
parceria do contrato do Ban-
co Postal. Essa despesa re-

gistrou a quantia aproxima-
damente de R$ 210 milhões. 

Dinheiro público indo 
pelo ralo é mais que co-
mum. Um bom exemplo 
disso se dá nos imóveis alu-
gados pela ECT. Além de te-
rem preços superfaturados, 
ainda tem aqueles que estão 
desocupados. Segundo o 
atual presidente dos Cor-
reios somam mais de 200 
prédios em todo o Brasil.

As despesas acima são 
apenas algumas demons-
trações que a ECT tem di-
nheiro, mas o que falta é 
prioridade nos gastos e in-
vestimentos em seu maior 
patrimônio que são os tra-
balhadores. 

Má gestão e o desperdício de recursos, além de decisões políticas e administrativas ligadas à reestruturação como 
caminho para a privatização estão levando a Empresa à ruína.
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ECT planeja fechar 2000 agências e 
transferir seus trabalhadores

A rede 
própria 
de aten-

dimento da ECT é 
composta de mais 
de 6000 agências 
espalhadas por 
todos os muni-
cípios do Brasil. 
Há localidades, 
inclusive, onde a 
única presença do 
Estado como en-
tidade da Admi-
nistração Pública, 
se dá através de 
uma agência dos 
Correios. Também 
há lugares onde os 
Correios é a única 
instituição bancá-
ria. Mas, essa rea-
lidade está prestes 
a mudar!

O plano da ECT para 
combater a crise trará con-
sequências não somente 
para os trabalhadores, mas 
também para a população, 
já que, num primeiro mo-
mento, cerca de 2000 mil 
agências serão extintas, o 
equivalente a 30%. 

Essa decisão tem relação 
direta com a reestruturação 
da Empresa, tem sido jus-
tificada por uma suposta 
crise e atingirá as agên-
cias deficitárias. Segundo 
o Presidente dos Correios, 

somente 147 agências em 
todo o país são superavitá-
rias.

Na DR/GO, estuda-se 
neste momento o fecha-
mento de 20 agências. 
Dentre elas: Domiciano 
Ribeiro, Santo Antônio do 
Rio Verde, Promissão, Dois 
Irmãos, Santos Dumont, 
Assembleia Legislativa, 
Aeroporto Santa Genove-
va, Parque Atheneu, Par-
que Anhanguera, Itaguaçu, 
Ana Lúcia, Morrinhos e 
Jardim das Oliveiras. Ain-
da serão oficializados o 

fechamento das agências 
de Rio Quente e Pátio do 
Lago, que já foram desati-
vadas.

E onde fica o papel so-
cial dos Correios? É dever 
dos Correios público e es-
tatal garantir em todas as 
localidades o acesso a esse 
serviço básico relevante. 

Essa universalização do 
serviço postal faz parte da 
missão dos Correios, e até 
então tem sido garantida 
com base no subsídio cru-
zado, ou seja, as grandes 
agências financiam as pe-

quenas, geralmente no in-
terior, que não dão lucro, 
mas que garantem a todos 
o acesso aos serviços pos-
tais. 

O principal papel dos 
Correios é social. É ligar 
pessoas e os seus negócios. 
Em função desse papel é 
que os Correios possuem 
alguns privilégios, como 
monopólio de alguns pro-
dutos e serviços e a imuni-
dade tributária. O lucro dos 
Correios não deve ser visto 
como um fim em si mesmo, 
mas um meio para assegu-

rar a continuidade da 
prestação deste serviço 
público. 

A empresa está dei-
xando a sua real finali-
dade, como prestadora 
de serviços sociais, e 
pensando apenas nos 
lucros. A lógica do ca-
pitalismo neoliberal 
esté imperando na cú-
pula na ECT.

Como ficarão os 
usuários dos serviços 
dos Correios após o 
fechamento das agên-
cias? E como vão ficar 
os trabalhadores e seus 
familiares? 

Com o fechamen-
to dessas unidades, o 
destino de seus traba-
lhadores é incerto. Es-
tes podem ser realoca-

dos, o que significa serem 
transferidos para onde for 
conveniente para a ECT, 
alguns podem ser aprovei-
tados na distribuição ou, 
na pior das hipóteses, sim-
plesmente demitidos. 

Não podemos aceitar o 
desmonte de nossa Empre-
sa, que é um patrimônio 
público, nem arbitrarieda-
des com os trabalhadores. 
Só a intensa mobilização 
da categoria com o apoio 
da população poderá bar-
rar estes ataques.

25 de janeiro – Comemorar o que?

Comemorar o 
que? Será que 
querem que co-

memoremos a criação do 
CDD Virtual, a criação dos 
Super-Distritos, a Entre-
ga Domiciliar Alternada, 
o PDV e o redimensiona-
mento do efetivo nos CD-
D´s e a constante ameaça 
de sermos substituídos 
por Terceirizados! Infeliz-
mente os Carteiros não tem 
motivos para comemorar 
essa data, e sim, inúmeros 
motivos para se indignar e 

lutar contra todo esse pro-
cesso de Privatização dos 
Correios, o qual coloca na 
ordem do dia a toda cate-
goria ecetista, a necessida-
de de se organizar em uma 
grande LUTA contra toda a 
política de ataques aos nos-
sos direitos, a qual está em 
curso sendo implantada a 
´´ferro e fogo`` pela nova 
Direção dos Correios.

Um exemplo claro da 
hipocrisia e cinismo dos 
Dirigentes da ECT com 
seus trabalhadores são as 

homenagens feitas para 
nos parabenizar por nossa 
dedicação a Empresa. En-
quanto isso nos negam a 
PLR e um reajuste salarial 
digno, ao mesmo tempo 
que trabalham intensamen-
te no processo de desmonte 
da Empresa.

Parabéns guerreiros e 
vamos a luta! 

 
Diretoria Colegiada do 

SINTECT-GO
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Principais Atividades
1. Otimização da Rede de Atendimento | Meta Preliminar R$300.000.000

1- Fechamento de agências próprias.
2- Substituição de agências próprias por 
agências “volantes” (com desmobilização 
de LTRs).
3- Fechamento de agências aos sábados.
4- Automação do atendimento.
5- Reclassificação de agência.

6- Redução de horário de atendimento.
7- Racionalização de backoffice.
8- Extinção de caixas de coleta e de caixas 
postais.
9- Revisão da matriz de prazos.
10- Redimensionamento de efetivo.
11- PDV para ajuste de quadro.

Riscos
1- Ações sindicais.
2- Reclamações e ações po-
líticas de prefeituras e go-
vernos  estaduais.

3- Reclamações de clientes 
e da sociedade, incluindo 
órgãos de imprensa.

Premissas
1- Substituição de MOT.
2- PDV focado no efetivo das agências fechadas.
3- Distribuição interna ou externa realocada.

1- Redução da frequência de distri-
buição domiciliária, implantando o 
projeto Distribuição Alternada (sus-
pensão do tratamento e distribuição 
aos sábados e domingos, reavalia-
ção de turno noturno nos CT).
2- Ampliação do uso de CPC.
3- Automação de processos (entrega 
em autoatendimento, máquinas de 
triagem e sequenciamento, SL Auto-
matizada, etc).
4- Otimização de linhas de transpor-
te.
5- Fluxo de retorno de cargas.
6- Execução indireta, extinção de 
cargo.
7- Efetivo deslocado.

8- Redimensionamento de efetivo, 
downsizing no segmento postal.
9- Compactação de carga.
10- PDV para ajuste de quadro ou 
de perfil.
11- Implantação de Prestação de 
Contas Simultânea em CDD.
12- Otimização das Atividades In-
ternas em CDD (OAI). 
13- Aceleração do processo de uti-
lização de RFID para rastreamento, 
após análise de custos em relação ao 
modelo atual.
14- Eliminar a coleta de assinatura 
nas entregas de objetos registrados.

1- Paralisações pontuais ou generali-
zadas.
2- Insatisfação da população que dei-
xará de ser atendida pela distribuição 
domiciliária.

3- Possibilidade de processos traba-
lhistas em decorrência de transferên-
cias dos empregados.
4- Perda de capital intelectual nos pro-
cessos onde o efetivo está atuando.

1- Negociação com as bases sindicais 
para a implantação dos projetos que 
impliquem em otimização de recur-
sos: 1.1 Distribuição Alternada;  1.2 
Equilíbrio da carga de trabalho (im-
plantação dos projetos de dimensio-
namento de recursos - Sistema de 
Distritamento (SD)).
2- Implantação de estratégia de co-
municação e marketing junto à po-
pulação e clientes quanto à implan-
tação de CPC.

3- Garantia de desmobililização ou 
remanejamento dos ativos resul-
tantes dos processos de automação/
otimização (pessoas, prédios e equi-
pamentos).
4- Implantação de PCCS que permi-
ta a adoção do modelo.
5- Processo de gestão do conheci-
mento para a continuidade dos ne-
gócios.
6- Implantação da nova estrutura or-
ganizacional.

Riscos

Premissas

Riscos

Premissas
1- Operacionais e de atendimento.
2- Sistema de Protocolo de Carga 
nas Linhas de Transportes.
3- Instalação de Câmeras nas princi-
pais Unidades Operacionais.
4- Implantação de Sistema de Ge-
renciamento de Riscos.

5- Implantação de Gerenciamento 
das Linhas de Transporte.
6- Implantação do RFID para moni-
toramento da carga em todas as eta-
pas do fluxo postal.
7- Implantação de Política de Con-
sequências.

1- Conflitos trabalhistas.

1- Aporte de recursos tecnológicos e de segurança: equipamentos e sis-
temas.
2- Garantia de suprimentos de insumos básicos em tempo: linhas de 
transporte, unitizadores etc.
3- Implementação de Plano de Consequências.

Riscos

Premissas

1- Redução do custeio administrativo 
(incluindo pessoal, utilização de pesso-
al dos Correios, instalações, etc).
2- Contenção/contingenciamento de 
procedimentos médicos, hospitalares e 
laboratoriais.
3- Novos planos de saúde, forma de 
compartilhamento das despesas e con-

tribuições mensais, (p.e. cobrança de 
valor mensal fixo por dependente).
4- Revisão do plano de benefício medi-
camento.
5- Intensificação de Auditorias médi-
cas.
6- Foco na saúde preventiva.
7- Gestão de casos crônicos.

1- Negociação sindical.
2- Aprovação das ações pelo Governo Federal.
3- Ações judiciais.

1- Apoio do governo para a viabilização das ações.
2- Apoio da Direção da Empresa.

2. Otimização Operacional | Meta Preliminar R$200.000.000

3. Indenizações e Perdas | Meta Preliminar R$100.000.000

4. Despesas com Saúde | Meta Preliminar R$400.000.000

5. Despesas com Pessoal | Meta Preliminar R$500.000.000
Riscos

Premissas

1- Negociação sindical.
2- Aprovação das ações pelo Governo 
Federal.
3- Ações judiciais.

1- Apoio do governo para a viabiliza-
ção das ações.
2- Apoio da Direção da Empresa.

1- Revisão ACT.
2- Revisão do plano de funções (quan-
tidade).
3- Redução do efetivo administrativo/
PDV (iniciando com a devolução dos 
cedidos).
4- Redução de jornada de trabalho 
para 6 horas, na distribuição e aposen-
tados (obs: há cerca de 3.300 aposenta-
dos na distribuição do total de 12.300).
5- Limites para liberação de dirigentes 
sindicais.
6- Reavaliação de benefícios.
7- Proposição de ações de controle, 

prevenção e redução do índice de ab-
senteísmo.
8- Revisão dos procedimentos admi-
nistrativos para motivação de desliga-
mento sem justa causa. 
9- Revisão do PCCS (cargo único). 
10- Revisão do PCCS/2008 para ali-
nhamento ao novo modelo organiza-
cional.
11- Análise das ações trabalhistas obje-
tivando apresentar proposição de me-
didas para redução de ações judiciais 
relativas a gestão de pessoas.
12- Análise das contas de pessoas (fo-

lha de pagamento) e auditoria com 
vista a melhoria com gasto com pes-
soal. 
13- Revisão dos critérios para conces-
são de ATP (limitar mais).
14- Regularização do efetivo deslo-
cado (explícito e implícito) em todo o 
Brasil. 
15-Adequação do PCCS à política de 
execução indireta de serviços, apro-
vada na 13ª REDIR de 2014 e na 4ª 
ROCA de 2014.
16- Implantação do Ponto eletrônico 
em todas as unidades dos Correios. 

Principais Atividades

Principais Atividades

Principais Atividades

Principais Atividades

Tabela de Ações de Redução de despesas de custeio e investimentos
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1- Insatisfação de clientes 
internos  e externos.
2- Precariedade de sis-
temas, implicando em 
informações não fidedig-
nas e/ou não atualizadas.
3- Restrição de recursos 

para o atendimento de 
demandas de TI que sus-
tentam redução de gas-
tos.
4- Relação comercial com 
as AGFs.
5- Clima Organizacional.

1- Apoio das áreas deman-
dantes considerando as 
ações que que afetarão suas 
atividades.
2- Celeridade na atualiza-
ção de Políticas e normas 
necessárias para viabilizar 
a realização das ações.
3- Atendimento das de-
mandas de automação com 
celeridade.
4-  Implementação do PRO-
TER Nacional nas localida-
des restantes no cronogra-
ma (SPI e SPM).
5- Versão do SARA ade-
quada implementada em 
todas as agências.
6- Infraestrutura de TI para 
processamento e armaze-
namento para o volume de 
dados tratados na VISER.
7- Aprimoramento no con-
trole de postagens em es-
pecial de grandes clientes, 
para evitar contestação pro-
cedente de lançamentos/re-
gistros em fatura.

8- Aprimoramento do con-
trole das postagens, enca-
minhamento e entrega das 
faturas dos Correios.
9- Limitar a disponibiliza-
ção de cartões, emitir car-
tões virtuais e/ou cobrar o 
custo dos cartões adicionais 
dos clientes.
10- Celeridade no atesto e 
disponibilização de docu-
mentos para pagamentos 
no prazo previsto no ma-
nual.
11- Aprimoramento da Va-
lidação cadastral e do cré-
dito, mantendo-se endere-
ço atualizado no prazo de 
vigência do contrato. 
12- Aprimoramento das 
ações de gerenciamento de 
risco.
13- Manter condições ade-
quadas de condições de 
trabalho.
14- Manter qualidade  dos 
serviços prestados.

1- Suprimento: Simplificação de itens e revi-
são da periodicidade de ressuprimento.
2- Serviços Gerais: Redução de despesas de 
energia; Ajustar demanda contratada, ener-
gia reativa e multas; Redução de gastos com 
Transportes Administrativos; Redução de 
postos de serviço (copeiragem;  limpeza, as-
censorista; motoristas; portaria). 
3- Bens Imóveis e Moveis: Revisão de contra-
tos de locação, visando a redução dos gastos; 
e avaliação de fechamento de agências não 
lucrativas; Restituir 129 vagas de garagem - 
Ed. Taurisano (3455m²); Suspender aquisição 
de mobiliário, com exceção de cadeiras, bebe-
douros e geladeiras em 2016.
4- Deslocamentos: Reduzir em 30% as des-
pesas com deslocamento na AC (Negociação 
COMEG/VISER).
5- Implantar Plano (anual, semestral, trimes-
tral) de Deslocamentos, contendo todos os 
eventos com a previsão de gastos, aprovado 
em REDIR; Estabelecer que os deslocamen-
tos para treinamento seja autorizados pela 
UniCorreios; Implantar “diária cheia” para os 
grandes centros.
6- Redução de Perdas Financeira: Postergação 
de vencimento de fatura/cancelamentos e re-
missões de faturas, prorrogação de vencimen-
to de faturas, motivadas por entrega fora do 
prazo.
7- Efetividade da venda: Redução de proces-
sos para cobrança judicial;  Eliminar perdas 
com o pagamento de  Encargos Financeiros 
pagos pela empresa nos pagamentos a forne-
cedores/repasses tributários.
8- Recuperação de Receitas : Projeto Arquivo 

Financeiro de agência: Redução de Custos Di-
retos (bobina térmica do SARA; caixas de ar-
quivo; papel e sacos plásticos).
9- Contratos de Terceiros: Redução do paga-
mento de encargos pagos pelos Correios à 
Receita Federal, a partir de aprimoramento 
de controle no sistema AFFIWeb; Redução de 
pagamento de ônus à Liderança relativo ao 
produto Tele sena provocados por erros ope-
racionais nas unidades. Necessária melhoria 
no sistema  SISCOF (CEOFI/BH); Conciliação 
da cobrança da Receita de Despacho Postal a 
partir de implementação de melhoria no siste-
ma SISCOF (CEOFI/BH) aplicação de tecnolo-
gia e/ou melhoria de processos para redução 
do efetivo(ex.: o efetivo empregado no proces-
so de Serviços Financeiros das Unidades de 
Atendimento, com a centralização na CEOFI/
BH, passou de 684 pessoas para 145 pessoas, 
que corresponde a 52,8 empregados/agência.
10- Atendimento ao Cliente: Centralização do 
Tratamento dos Pedidos de Informações pela 
não entrega do objeto. Análise e aprovação da 
indenização, se procedente, de forma automa-
tizada. 
11- Transporte Operacional: Submeter à ra-
tificação das áreas clientes o quantitativo de 
veículos/equipamentos a substituir por ob-
solescência;  Submeter à ratificação das área 
clientes o quantitativo de veículos/equipa-
mentos a adquirir para ampliação. Reavaliar 
nível de estoque de pneus, peças e lubrifican-
tes nos CTO. 
12- Infraestrutura:  Revisão dos contratos mais 
caros de conservação predial e manutenção 
de bens máquinas e equipamentos.

1- Redução dos gastos com patrocínios e publicidades (exceto atrelados a 
lançamentos de novos produtos ou serviços, eventos de marketing e trei-
namentos).

Publicidade: 1- Possibilidade de 
grande prejuízo na imagem institu-
cional dos Correios e processo judi-
cial,

2- Perda de mercado.
Patrocínio: 1- Possibilidade de gran-
de prejuízo na imagem institucional 
dos Correios e processo judicial.

Publicidade: 1-  Manutenção de pelo 
menos dos compromissos já assumi-
dos (transmissão de olimpíadas).
2- Manutenção de campanhas merca-
dológias dos principais produtos e ser-
viços dos Correios.
3- Execução mínima, conforme Lei 
8.666,  do contrato de publicidade as-
sinado em março de 2013, com quatro 
agências de publicidade, cujo valor é 

de R$ 250 milhões.
Patrocinio: 1- Manutenção de no mí-
nimo os compromissos já assumidos 
(patrocínio das olimpíadas e confede-
rações).
2- Realização mínima de ações de ati-
vação e relacionamento voltados ao 
tema olímpico, visando ativar os direi-
tos adquiridos no contrato de patrocí-
nio das Olimpiadas.

Principais Atividades
6. Custeio Administrativo | Meta Preliminar R$100.000.000

Riscos

Premissas

7. Patrocínios e Publicidades | Meta Preliminar R$100.000.000

Principais Atividades

Riscos

Premissas

8. Tarifas dos Serviços Monopolizados | Meta Preliminar  - Considerada na parcela da receita de vendas projetada para 2016

1- Liberação do reajuste com vigência após janeiro 
de 2016.

1- Apoio do Governo.
2- Apoio da Direção da Empresa.”

1- Buscar o reajuste de tarifas, visando a cobertura financeira anual de déficit nos serviços mo-
nopolizados. 

Principais Atividades Riscos

Premissas

9. Investimentos e Ativos | Meta Preliminar  - R$ 500.000.000

1- Inexecução contratual da Consultoria Contrata-
da.

1- Definir modelos de negócios imobiliários a 
serem praticados pelos Correios.
2- Definir modelo de gestão da carteira imo-
biliária (imóveis próprios e de terceiros) con-
templando a política de Seguros.
3- Revisar investimentos em imóveis, priori-
zando aqueles que possam maximizar a recei-

ta, a produtividade ou qualidade operacional.
4- Relacionar imóveis próprios passíveis de 
alienação.
5- Reavaliar modelos de PPP para realização 
de investimentos em infraestrutura (centros 
operacionais) e negócios dos Correios.

Principais Atividades Riscos

Tabela de Ações de Redução de despesas de custeio e investimentos
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Transformação de DCT 
para ECT - Se deu em 1969 e 
foi finalizada em 1975. 

Reforma administrativa 
do Governo Collor – Fechou 
várias diretorias regionais e 
demitiu milhares de trabalha-
dores. O impacto para estas 
famílias foi devastador.

Criação das Franquias – 
Começou no fim de 89, per-
mitindo a iniciativa privada a 
assumir parte da rede de aten-
dimento dos Correios, agên-
cias próprias foram fechadas. 

PL 1491/99 – Foi proposto 
durante o governo FHC com 
o objetivo de abrir o capital 
da Empresa. Graças à mobi-
lização dos trabalhadores e 
ao apoio da população a ECT 
escapou da onda de privatiza-
ções daquela época, e o proje-

to foi engavetado no governo 
Lula. 

ADPF 46 – Proposta pela 
Associação Brasileira das 
Empresas de distribuição 
(ABRAED) em 2005 visa-
va acabar com o monopólio 
dos Correios previsto na Lei 
6.538/78.  Contudo, por seis 
votos contra quatro, o STF de-
cidiu que a Constituição de 88 
já recepcionava o monopólio 
da ECT, e que cartas pesso-
ais e comerciais, cartão postal 
e correspondência agrupa-
da (malote) só poderiam ser 
transportados por Empresa 
Pública. 

PL 3677/2008 – PL que 
altera a Lei nº 6.538, de 22 
de junho de 1978, excluindo 
do regime de monopólio da 
União o transporte e a entrega 

de carta e cartão postal para 
localidades ou horários não 
atendidos pela ECT.

GTI – O Grupo de Traba-
lho interministerial começou 
a se reunir em 2009 e era com-
posto por representantes do 
Ministério das Comunicações, 
da Casa Civil, do Planejamen-
to, da fazenda e da ECT, na 
pessoa de Carlos Henrique 
Custódio que já propunha a 
Modernização dos Correios e 
ampliação do seu âmbito de 
atuação, ampliação do objeto 
social (novos serviços) e a ne-
cessidade de mudança de seu 
Estatuto Social. 

Correios S.A.- Sem su-
cesso foi uma tentativa de 
mudança da personalidade 
jurídica da ECT em 2010 para 
uma sociedade anônima de 

capital fechado (proposta do 
GTI). 

MP 532 - Foi convertida na 
Lei 12490/2011 que, dentre ou-
tras coisas, alterou o estatuto 
da ECT, permitindo sua atu-
ação no exterior, alteração de 
sua estrutura e 
a constituição 
de subsidiárias. 

Reestrutu-
ração - Tenta-
tiva disfarçada 
de levar adiante 
o projeto de pri-
vatização com a 
divisão das áre-
as em unidade 
de negócios e 
CorreiosPar.

PLS 
555/2015 – O 
Projeto de Lei 

555/2015 determina que em-
presas públicas e sociedades 
de economia mista sejam 
constituídas sob a forma de 
sociedade anônima. Na práti-
ca, o PLS é mais uma tentativa 
de privatização. 

Histórico dos ataques aos Correios e das tentativas e ameaças de privatização

Privatizar agora é reestruturar

O processo de Re-
estruturação da 
ECT foi oficia-

lizado pelo ex-presidente 
Wagner Pinheiro no dia 15 
de julho de 2015. Durante a 
cerimônia o ex-ministro das 
Comunicações, Ricardo Ber-
zoini, ressaltou que a pers-
pectiva dos modelos de ne-
gócios para a comunicação 
foi alterada em todo o mun-
do, mas a ECT possui cará-
ter de empresa pública, por 
isso, é necessário espantar o 
“fantasma” da privatização. 

Porém, esse mesmo pro-
cesso de reestruturação pelo 
qual a categoria luta contra, 
foi o utilizado na privati-
zação de várias empresas 
públicas em outros países, 
como os Correios da Ale-
manha que serve de modelo 
para a ECT no Brasil.

Ao reestruturar os Cor-
reios, surgem quatro uni-
dades de negócios, a Postal, 
Encomendas, Rede e varejo 
e Logística, além das unida-
des estratégicas meio, como 
as de finanças e controle, 
Gestão de pessoas, Corpo-
rativa e a de Serviços.  Para 
os trabalhadores essa foi a 
maneira encontrada para 
promover a privatização da 

Empresa.
Sob o discurso de mo-

dernização e diferente dos 
anos 90, a estratégia agora é 
dividir os Correios em par-
tes. A ECT está sendo fatia-
da. Todo esse processo foi 
realizado sem consulta pré-
via a categoria, e não pre-
vê mais contratações para 
minimizar a sobrecarga de 
trabalho, entre outras prer-
rogativas que melhorem a 
qualidade de vida e serviço 
dos ecetistas.

Ao longo desse processo 
a ECT visa relações de mer-
cado com subsidiárias atra-
vés da CorreiosPar e foco no 
lucro, e amplia sua atuação. 
São aprimorados os meca-
nismos de controle de de-
sempenho e produtividade, 

e o consequente aumento da 
exploração e do assédio mo-
ral aos trabalhadores. Basta 
lembrar das metas abusi-
vas nas agências e as ferra-
mentas GCR, SAP,  o atual 
SGDO, entre outras.

Também fazem parte 
desse processo o surgimen-
to de mudanças operacio-
nais, como a DDA e o CDD 
Virtual que afetam direta-
mente a vida dos trabalha-
dores e usuários. Ao longo 
da história dos Correios vá-
rias foram as tentativas de 
se privatizar a Empresa, isso 
só não se concretizou graças 
à mobilização dos trabalha-
dores.

O suposto caos financei-
ro da ECT é consequência 
de sua consciente transfor-

mação levada adiante por 
meio da reestruturação. 
O objetivo central da di-
reção dos Cor-
reios com esse 
falso déficit é 
convencer os 
trabalhadores a 
fazerem sacri-
fícios maiores 
para salvar a 
Empresa, en-
quanto isso 
seus gestores 
operacionali-

zam o desmonte 
e a privatização 
dos Correios com 
fechamento de 
agências, CEE’s 
e efetivação das 
subsidiárias pri-
vadas e amplia-
ção das agências 
franqueadas.

Para enfrentar 
essa ameaça, é 
preciso que a ca-
tegoria reforce a 
luta histórica con-
tra a privatização 
dos Correios! Se a 
Empresa continua 
estatal é graças 
à mobilização e 
a resistência das 
trabalhadoras e 

trabalhadores, que conse-
guiram frear vários ataques 
ao longo dos anos.

Redução de efetivo, falta de Concurso Público, DDA, CDD Virtual, fechamento de unidades, sucateamentos dos 
serviços e instrumentos de controle e pressão são características de uma reestruturação que desmonta a ECT.

REESTRUTURAÇÃO DOS CORREIOS

Ocorre quando o governo vende empre-
sas estatais, pertencentes ao povo brasileiro, 
para a iniciativa privada (empresas nacionais, 
grupos de investimentos, multinacionais). 
Desta forma a empresa deixa de ser patrimô-
nio do povo brasileiro e não mais gera lucro 
a ser dividido entre o povo brasileiro. O lu-
cro desta empresa passa a ter um único dono 
que é quem compra a Empresa. Geralmente, 
a privatização ocorre quando interesses polí-
ticos e financeiros estão em jogo. 

Desta forma inicia-se um processo que 
chamamos de sucateamento. Este é um pro-
cesso de deterioração total da Empresa Públi-
ca, de forma proposital e articulada, que visa 
envolver a opinião pública e grandes grupos 
de comunicação como TV’s, jornais, revistas, 
rádios e todo tipo de mídia dominada pela 
burguesia. Isso tudo para mostrar que a Em-
presa Estatal não está gerando os lucros ne-
cessários para competir no mercado ou para 
mostrar que passa a empresa passa por difi-
culdades financeiras. 

No Brasil, na década de 1990, várias em-
presas estatais foram privatizadas, como, por 
exemplo: Telesp, Companhia Vale do Rio 
Doce, Banespa, Telemig entre outras. Nestas 
privatizações milhares de postos de trabalho 
foram fechados e os concursos públicos nes-
tas empresas acabaram. Os lucros destas em-
presas agora pertencem a grupos de “ricos” 
nacionais e internacionais que só exploram 
os recursos naturais do Brasil e não gera “um 
centavo” de lucro para o povo brasileiro.

O que é privatização ?
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Como se não se 
bastasse o imi-
nente fechamen-

to de mais de duas mil 
agências, o Ministério das 
Comunicações, em parce-
ria com o presidente dos 
Correios, aprovou duas 
portarias no final do ano 
passado que aprofundam 
a terceirização e a priva-
tização nos Correios. A 
Portaria Nº 6202 aprova a 
Norma de Diretrizes para 
a Padronização da Rede de 
Unidades de Atendimen-
to da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos 
- ECT. Já a Portaria N° 
6.206, também publicada 
na mesma data, define me-
tas para a universalização 

e qualidade 
dos serviços 
postais básicos 
prestados pe-
los Correios. 
Ambas foram 
outorgadas em 
13 de novem-
bro e publica-
das no dia 02 
de dezembro 
de 2015.

A Portaria 
Nº 6202 esta-
belece diretri-
zes para norte-
ar a elaboração 
e aprovação da 
estrutura organizacional 
da ECT pelos órgão so-
ciais competentes, visando 
padronizar as unidades 

de atendimentos.  Atu-
almente há nos Correios 
dois tipos de Unidades de 
Atendimento, a Própria e 
Franqueada, está ultima 

formaliza-
da através 
de contrato 
após lici-
tação.Com 
Portaria Nº 
6202, além 
da modalida-
de franque-
ada, surge 
a Agência 
de Correios 
Comercial 
(ACC), que 
será uma 
unidade 
operada por 
pessoa jurí-

dica de direito privado por 
meio de licitação e com-
partilhada com negócios 
compatíveis com o da ECT. 

A Portaria também permi-
te a criação de outros tipos 
de unidades.

Desse modo, fica claro 
que o objetivo da Portaria 
Nº 6202, sob o pretexto de 
padronização, é abrir bre-
chas na legislação a fim de 
possibilitar a administra-
ção dos serviços postais, 
exclusivos dos Correios, 
por empresas privadas. Ou 
seja, mais uma ampliação 
da privatização.

Já a portaria N° 6.206, 
sob o discurso de amplia-
ção da universalização do 
serviço postal, estipula 
diretrizes e metas para o 
avanço da terceirização na 
área de atendimento em 
todo o país.

Tramita em regime 
de urgência no Se-
nado o Projeto de 

Lei 555/2015 (PLS 555/2015), 
popularmente conhecido 
como Estatuto das Estatais, 
determina que empresas 
públicas e sociedades de 
economia mista sejam cons-
tituídas sob a forma de so-
ciedade anônima. Ou seja, 
na prática o PLS pode trans-
formar empresas públicas 
em sociedades anônimas, 
um inicio de privatização. 

O PLS 555 deveria ter 
sido votado no dia 03 de 
fevereiro, mas foi adiado 
para o próximo dia 16. Se 
for aprovado, ele será reme-
tido à Câmara dos Depu-
tados, onde será discutido 
nas comissões e votado em 
plenário, e depois enviado 
a Comissão Mista para a 
emissão do parecer.

O texto do PLS 555 é um 
substitutivo aos projetos 
de lei do Senado 167/2015, 
de Tasso Jereissati (PSDB-
CE), e 343/2015, de Aécio 
Neves (PSDB-MG), e ainda 

ao anteprojeto apresentado 
pelos presidentes da Câma-
ra, Eduardo Cunha (PM-
DB-RJ), e do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL).

Sob o pretexto de trans-
parência na condução das 
empresas, o PLS 555 cria a 
possibilidade de abertura 
de capital da estatal, sendo 
uma grande ameaça para 
empresas como Caixa Fede-
ral, Correios, BNDES, entre 
outras. Ele prevê contrata-
ções de serviços técnicos 
com dispensa de licitação e 
burla o princípio de concur-
so publico.

Além disso, o projeto 
também redireciona a di-
reção das estatais a um pe-
queno grupo de executivos 
com formação comprova-
da de no mínimo 10 anos 
de mercado, mas proíbe a 
ocupação dos conselhos por 
ministros, sindicalistas e/ou 
cidadãos com filiação parti-
dária. Como se não bastas-
se, o projeto também altera 
a função social das estatais, 
que deixa de ser em benefi-

cio da população para servir 
os interesses do mercado.

Ao servir os interesses 
privados, o PLS 555 coloca 
todas as empresas públicas 
no mesmo nível, seja ela pe-
quena e administrada pelo 
município ou grande e sob 
administração do governo 
federal. As regras para essas 
empresas não serão segui-
das pelos maiores grupos 
econômicos e exigem lan-
çamento de ações no mer-
cado, inviabilizando sua 
existência de uma forma ou 
de outra.

Com os escândalos de 
corrupção envolvendo 
grandes empresas estatais e 
o discurso midiático sobre o 
assunto geram um discurso 
pro-privatização, em que o 
PLS 555 está inserido e aca-
ba ganhando defensores. 

Segundo matéria do site 
Carta Maior (publicada 
no dia 07/02/2016), há 140 
empresas estatais no Brasil 
que empregam 538.436 tra-
balhadores. O patrimônio 
líquido dessas empresas 

é de R$611,7 
milhões, pa-
trimônio que 
está sendo 
ameaçado pelo 
PLS55/2015, 
que também 
prejudicará 
não só as 140 
empresas ad-
ministradas 
pelo governo 
federal, mas 
também às dos 
estados, muni-
cípios e do Dis-
trito Federal.

Diante des-
sa tentativa de 
privatização 
das estatais, as Centrais 
Sindicais vem promovendo 
debates, seminários e diver-
sas ações contra o PLS 555. 
No dia 27 de janeiro foi re-
alizado o Seminário sobre 
o Estatuto das Estatais, que 
discutiu o PLS 555 e contou 
com a participação de re-
presentantes dos trabalha-
dores dos Correios, Caixa 
Econômica Federal, Embra-

pa, Banco do Brasil, Petro-
bras, entre outras. 

Neste momento, é essen-
cial que todas as entidades 
se mobilizem para barrar a 
votação do projeto. O SIN-
TECT-GO informa e concla-
ma todos os trabalhadores 
para participarem das mo-
bilizações contra a mais este 
ataque aos direitos da classe 
trabalhadora e do povo bra-
sileiro. 

PLS 555 prevê privatização dos 
Correios e de outras estatais

Sob pretexto de padronização no atendimento, Portarias 
aceleram projeto de privatização nas agências dos Correios

NOVOS ATAQUES
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Sindicato irá propor ação de incorporação 
do vale alimentação

O departamento 
jurídico do SIN-
TECT-GO está 

se preparando para pro-
por ações de incorporação 
do vale alimentação para 
os ecetistas admitidos até 
1989. A ação será propos-
ta, pois estes trabalhado-
res, mesmo tendo direito, 
não tem incorporado aos 
seus salários o vale ali-
mentação com seus refle-
xos trabalhistas, como um 

terço das férias, 13º salá-
rio, anuênios, adicionais, 
FGTS, entre outros, ven-
cidos nos últimos cinco 
anos.

Até o ano de 1989, por 
força do Acordo Coletivo 
de Trabalho, a ECT forne-
cia o vale alimentação aos 
trabalhadores e, portanto, 
sua natureza era salarial. 
Contudo, a partir dessa 
data, a Empresa se inscre-
veu no Programa de Ali-

mentação do Trabalhador 
(PAT), e o beneficio pas-
sou a ter natureza inde-
nizatória. Toda empresa 
(pessoa jurídica) inscrita 
no PAT tem dedução das 
despesas com a alimenta-
ção dos trabalhadores em 
até 4% do Imposto de Ren-
da. Ou seja, por terem sido 
contratados antes da ECT 
aderir ao PAT, estes tra-
balhadores deveriam con-
tinuar recebendo o vale 

a l i m e n t a -
ção incor-
porado aos 
s a l á r i o s , 
mas não foi 
o que acon-
teceu.

A g o -
ra, o SIN-
T E C T - G O 
irá juntar 
toda a do-
cumentação dos traba-
lhadores admitidos até 

01/1989 e entrar com ações 
individuais ou plúrimas 
(coletivas) por unidades.

JURÍDICO EM AÇÃO

Pagamento incorreto de horas extras pode ser 
corrigido através de ação judicial 

O SINTECT-GO, 
por meio do 
departamento 

jurídico, está propondo 
várias ações em relação à 
Hora Extra, inclusive al-
gumas individuais já se 
encontram em fase de pro-
dução de provas. 

Foi verificado que a 
ECT, ao realizar o cálculo 
para pagamento das horas 
extras prestadas pelos ece-
tistas, não o faz com base 
no total das verbas sala-
riais dos trabalhadores, 

deixando 
de incidir 
no cálcu-
lo várias 
p a r c e l a s 
que in-
t e g r a m 
o salá-
rio, como 
gratifica-
ções, adi-
c i o n a i s , 
A A D C , 
anuênios e outros.  

O pagamento da hora 
extra está sendo feito com 

base no Acordo Coletivo, 
que é de 70% sobre o sa-
lário base. Contudo, a le-
gislação e a jurisprudência 

dizem que 
devem ser 
50% sobre 
a remune-
ração total. 
“Então se 
ele aumen-
tou de 50% 
para 70%, 
nós quere-
mos 70%, 
mas sobre 
a remune-

ração. Ou ao menos para 
respeitar o Acordo Cole-
tivo, 70% sobre o salário 

base, e mais 50% sobre a 
remuneração, a soma des-
ses dois fatores” esclare-
ceu a Dra. Gizeli.

Todos os trabalhadores 
que exerceram o trabalho 
sobrejornada, realizou 
hora extra, tem direito a 
ação e deve procurar o 
Sindicato. O departamen-
to jurídico pretende ajui-
zar ações plúrimas por 
unidades de trabalho.

A ação do FGTS será 
interposta em seguida de 
forma coletiva.

Onda de Direita é ataque aos movimentos sociais

Nem todos que 
vão as ruas, 
são nossos 

aliados. Há uma onda da 
direita conservadora que 
avança no país. Estes não 
têm nada a oferecer a clas-
se trabalhadora, para ver 
isto, basta analisar seus 
cartazes, que pedem a 
volta do Regime Militar e 
combatem os partidos po-
líticos, mas só os nossos. 
Regime este, que jogou o 
Brasil numa crise de en-
dividamento externo sem 
precedentes, que matou e 

torturou seu povo e que 
acabou com o direito de 
liberdade de imprensa, 
direito de greve e livre 
manifestações. 

Esta turma realiza 
protestos aos domingos, 
para não atrapalhar o ca-
pital na Avenida Paulista 
em Copacabana e outros 
pontos de grande visibili-
dade pelo país, e logo de-
pois, vão aos restaurantes 
caros para almoçar, tomar 
wisk e champanhe. Usam 
a camisa da Seleção Bra-
sileira da CBF, que esta 

envolvida em corrupção 
e dizem ser contra a cor-
rupção. A corrupção é 
inerente ao sistema capi-
talista, um discurso falso, 
totalmente orquestrado 
pela grande mídia como 
se fosse um problema 
único do governo atual. 
Estes, não toleram sindi-
catos, partidos de esquer-
da e movimentos sociais 
de moradores sem teto, 
sem terra e indígenas. 
Defendem a privatização 
e o Estado Mínimo, eles 
são apenas uma parte da 

sociedade que 
estão nas ruas, 
mas, no fundo, 
representam o 
desejo da bur-
guesia deste 
país. Só a uni-
dade da classe 
trabalhadora, 
através de suas 
organizações, 
principalmen-
te das que ainda perma-
necem no campo da luta 
e da esquerda do Brasil e 
do mundo, poderão der-
rotar o capitalismo e ge-

rar uma sociedade mais 
justa e mais igualitária.

Reprodução: Jornal Tribu-
na Ecetista, edição de novem-
bro de 2015, SINTECT-PI.

ACORDA BRASIL
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Superfaturamento na AC Trindade: Obras 
custarão mais de 725 mil aos cofres da Regional

Na AC de Senador 
Canedo os traba-
lhadores custam 

caber dentro da unidade, 
que não suporta o número 
de efetivo; na AC Itaberaí 
os ecetistas reclamam há 
tempos da estrutura física 
do prédio onde está funcio-
nando a agência de manei-
ra improvisada e as obras 
do prédio anterior estão 
paralisadas há anos; na AC 
Marechal Rondon, os tra-
balhadores sofrem com a 
falta de espaço, falta de cli-
matização e os alagamentos 
(veja matéria abaixo). Essas 
são só algumas das agências 
que precisam urgentemente 
de reforma, contudo, a ECT 
liberou cerca de R$725 mil 
para a AC Trindade.

De acordo com o projeto 
básico da obra de reforma 

e ampliação da AC Trinda-
de, a reforma visa adequar 
o imóvel para a instalação 
de unidade de atendimen-
to, bem como a expansão 
da rede. Ainda segundo o 
projeto, as obras irão pro-
porcionar aos trabalhadores 
e clientes maior conforto 
ambiental, ganhos de pro-
dutividade nas operações 
postais e atendimento aos 
requisitos das normas técni-
cas da ECT.

Desse modo foi feito um 
processo licitatório para 
prestação de obras e servi-
ços especializados de: ade-
quações em paredes, pisos e 
tetos; divisórias de ambien-
tações internas, esquadrias 
metálicas, ferragens, vidros, 
acabamentos, pintura, ins-
talações elétricas, instala-
ções hidrossanitárias, estru-

tura metálica, comunicação 
visual, painéis, climatização 
dos ambientes e instalações 
de sistema de alarme e Cir-
cuito Fechado de Televisão. 
Após todo o processo lici-
tatório, a Comissão Espe-
cial de Licitação da DR/GO 
fechou a reforma da AC 
Trindade com a NECTRON 
Tecnologia e Construtora 
LTDA – EPP pelo valor de 
R$726.114,37 (Setecentos e 
vinte e seis mil cento e qua-
torze reais e trinta e sete 
centavos).

O SINTECT-GO consi-
dera esse valor superfatura-
do, uma vez que a AC Trin-
dade não é uma das piores 
do Estado, e que tal projeto 
visa interesses políticos, 
uma vez que o município é 
curral eleitoral da deputa fe-
deral Flávia Morais (PDT), 

responsável pela nomeação 
do alto escalão da DR, inclu-
sive do atual diretor.

“Estruturalmente, o pré-
dio da AC Trindade é um 
dos melhores aqui da DR. 
Era necessário apenas trocar 
o sistema de ar condiciona-

do, que é ineficaz e vive es-
tragado, e pintar a agência 
por fora. Ou seja, era coisa 
que com menos de R$10 mil 
resolvia, mas ao invés disso 
vão gastar mais de 725 mil”, 
declarou o diretor sindical 
Elizeu Pereira.

GIRO PELAS UNIDADES

Curiosamente unidade que se encontra em boas condições receberá obras, enquanto outras que es-
tão em estado crítico permanecem ignoradas e não são priorizadas. Será por quê?

Descaso na DR/GO resulta em alagamento no 
CDD Marechal Rondon

Não é de hoje que 
os trabalhadores 
do CDD Mare-

chal Rondon, localizado na 
Vila Nossa Senhora Apare-
cida, reivindicam melho-
res condições de trabalho 
e mudança para um novo 
prédio. Após as fortes chu-
vas que atingiram Goiânia 
no mês passado, a situação 
no CDD so piorou. No dia 
19 de janeiro o CDD ficou 

completamente alagado 
após o Ribeirão Anicuns, 
que fica bem próximo à 
unidade, transbordar.  Com 
a inundação, o CDD Mare-
chal Rondon chegou a ser 
transferido provisoriamen-
te para o CDD Guanabara. 

No dia 10 de novembro 
de 2015 o Sindicato reali-
zou uma Assembleia no 
CDD para os trabalhadores 
deliberarem sobre uma pa-

ralização por 24h. O AS-
GET dos Correios estava 
presente e fez um acordo 
com os trabalhadores, e, 
em nome da empresa, se 
comprometeu a agilizar a 
melhoria no sistema de re-
frigeração, e em relação ao 
espaço para as motos, mas 
não se pronunciou sobre a 
mudança para o novo pré-
dio. Assim, os trabalha-
dores decidiram por não 

paralisar.

Problema antigo

O CDD Marechal Ron-
don funciona há oito anos 
em um prédio antigo, 
onde falta espaço interno 
para guardar as bicicletas 
e motos. Os trabalhadores 
também sofrem com a cli-
matização, pois a unidade 

conta com quatro aparelhos 
de ar condicionado que não 
funcionam direito, e são in-
suficientes para refrigerar 
todo o ambiente. Também 
faltam equipamentos de 
uso e proteção ao empre-
gado, principalmente botas 
para os carteiros motoci-
clistas. 

Além de estar localiza-
do em uma avenida muito 

movimentada, onde o risco 
de acidentes é eminente, 
o CDD marechal Rondon 
também se encontra próxi-
mo à baixada do Córrego 
Anicuns, em uma área de 
preservação ambiental, e 
por isso é comum os tra-
balhadores encontrarem 
animais silvestres, como 
cobras, gambá e guaxinim, 
no prédio.

Prédio atual sem infra-estrutura e mal localizado Prédio novo com obras inacabadas
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CORTECT debate situação do país e da 
ECT, e conscientiza sobre a luta da classe

O SINTECT-
GO pro-
moveu nos 

dias 30 e 31 de janeiro, 
no Auditório do Ho-
tel Serras de Goyaz, 
o VI Congresso Re-
gional dos Trabalha-
dores dos Correios e 
Telégrafos em Goiás 
(CORTECT).  Além 
dos delegados do 
Congresso e dos pa-
lestrantes, o evento também 
foi prestigiado pelo presi-
dente da CUT-GO, Mauro 
Rubem, o secretário geral 
da FENTECT, José Rivaldo, 
Emerson Vasconcelos do 
MRL, entre outros.

Durante os dois dias de 
congresso, a categoria deba-
teu sobre diversos assuntos, 
mas principalmente sobre a 
conjuntura política do país, 
dos Correios e do movimen-
to sindical, bem como a re-
estruturação/terceirização 
e privatização, mudanças 
estatutárias, e política de in-
vestimentos estruturais do 
SINTECT-GO.

A manhã do primeiro dia 
do VI CORTECT foi marca-
da pela cerimonia de abertu-
ra, leitura e aprovação do re-
gimento interno e a análise 
da política geral e do Brasil, 
debatidas por Rubens Otoni 
e pela professora Ana Lúcia. 
Em sua fala, o deputado fe-
deral Rubens Otoni escla-

receu que a crise em que o 
Brasil se encontra iniciou em 
2008 nos Estados Unidos, 
mas que naquela época o 
Governo Federal conseguiu 
“barrar sua en-
trada” no país. 
Já a professora 
Ana Lúcia, da 
ONG Eldora-
do dos Cara-
jás, explicou 
que a classe 
trabalhadora 
é a que paga 
mais impostos 
e que o grande 
problema do 
capitalismo é a 
desigualdade. “A gente fica 
pensando que o principal 
problema do capitalismo é 
a corrupção, não, o princi-
pal problema é a desigual-
dade. A estrutura social do 
capitalismo é montada para 
manter a exploração”, escla-
receu. 

Na parte da tarde, foi dis-
cutido a conjuntura política 

dos Correios e do Movimen-
to Sindical e a reestrutura-
ção/terceirização e privatiza-
ção dos Correios.  Halysson 
Tenório, diretor da FEN-

TECT e do 
SINTECT-PE, 
a p r e s e n t o u 
um estudo di-
recionado so-
bre o suposto 
déficit e rees-
truturação da 
ECT, realiza-
do pela direto-
ria colegiada 
da FENTECT 
e pela H&J 
Consultores 

Independentes. Em sua fala, 
Halysson destacou as mu-
danças pelas quais a ECT 
passou nos últimos anos, o 
aumento de provisionamen-
to e ao mesmo tempo o défi-
cit, a diminuição do número 
de efetivo, aumento de de-
missões, valores gastos com 
patrocínios, valor gasto com 
MOT’s, entre outros. 

Sobre a reestruturação 
dos Correios, a professo-
ra Edma José fez explicou 
como o capitalismo ganhou 
força através dos anos e 
como isso acabou prejudi-
cando a classe trabalhado-
ra e o movimento sindical, 
e que a reestruturação é o 
caminho encontrado pelas 
empresas para resgatar suas 
ideias capitalistas principais. 
“A reestruturação vai permi-
tir restabelecer o crescimen-
to da taxa de lucro de todos 
os processos produtivos”, 
esclareceu.

Apresentando a reestru-
turação sob o ponto de vista 
da Empresa, Marcos César 
explicou que ela visa equili-
brar a ECT. “A empresa tem 
que ter equilíbrio, 
ela tem que produ-
zir no mínimo para 
pagar suas despe-
sas, porque se ela 
tiver isso, ninguém 
vai falar em priva-
tização dos Cor-

reios durante muito 
tempo. Mas se a gente 
começar a dar prejuízo 
aí vai falar. O governo 
não tem recurso, não 
tem recurso nem para 
cuidar da saúde, edu-
cação e segurança, dirá 
de Correios”, explicou.

Já no segundo dia 
do VI CORTECT, os 
delegados aprovaram 
mudanças no Estatu-

to do Sindicato, que serão 
divulgadas em informativo 
posterior. Na sequência os 
trabalhadores aprovaram a 
Política e Investimentos Es-
truturais do Sindicato, mais 
precisamente a alienação do 
imóvel adquirido como for-
ma de garantia para resgatar 
uma carta de credito para 
dar inicios as obras de refor-
ma e ampliação da sede.  O 
VI CORTECT foi muito elo-
giado pelos presentes.

E com o evento, a Dire-
toria Colegiada espera ter 
contribuído para o fortaleci-
mento da entidade sindical 
e para a ampliação da cons-
ciência política da categoria 
enquanto classe.

ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA

“Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá viva”  Mia Couto.


