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34º CONREP DEFINE CALENDÁRIO DE LUTAS
A defesa dos Correios como empresa pública passa pelo enfrentamento ao governo, a direção da empresa e a direção da Findect.

 

 

 De 12 a 15 de julho foi realizado, em Brasília, o 34º 
Conselho de Representantes da FENTECT (CONREP). Durante 
o conselho, os representantes presentes aprovaram a proposta 
de reajuste salarial e o calendário de lutas da categoria para 
a campanha salarial 2017-18, que terá como tema “Meus 
Direitos e Emprego Ficam, Guilherme Campos Sai”. O Sintect-
PI foi representado pelos delegados Hermanny do Nascimento 
Martins (AC-Floriano), Pascoal Rodrigues de Alencar Júnior 
(AC- Simplício Mendes) e Cinthya Fernanda Ribeiro de Sampaio 
(CDD-Leste), além deles, estiveram presentes Werber Santos 
Falcão, como observador, e o membro da comissão de assuntos 
jurídicos da Fentect, Edilson Nete (Som), e o secretário Norte e 
Nordeste da Fentect, José Rodrigues.
 A luta contra a privatização/destruição dos Correios 
junto aos trabalhadores e a sociedade em geral e o golpe 
contra os direitos dos trabalhadores, nortearam as propostas 

lançadas pelos representantes no Conrep. Em 
meio a todo debate foi proposta a unidade com 
as outras categorias, como Eletrobrás, Petrobras, 
Caixa Econômica Federal, entre outras, para 
lutar conjuntamente contra a privatização. 
 Quem também participou da mesa de debate 
foi o palestrante Igor Venceslau, geógrafo, 
professor e pesquisador de Correios no 
mundo, principalmente, no Brasil. Venceslau 
enfatizou que a privatização é um retrocesso e 
que transformar a ECT em uma empresa que 
visa apenas lucro, coloca em risco a soberania 
nacional e dificulta a implantação das políticas 
públicas.
 O 34º Conrep encerrou as atividades com o 
fechamento da proposta de reajuste salarial da 

categoria e o calendário de lutas, com atividades entre os dias 
17 de julho a 19 de setembro, como plenárias nacionais nas 
bases de SP, RJ, Bauru, TO e MA e também o prazo limite para 
as negociações (15 de setembro).
 Nós do Sintect-PI, acreditamos que a unidade deve 
acontecer pela base e com as outras categorias ameaçadas de 
privatizações e que tenham as campanhas salariais no segundo 
semestre, e não se unindo à federação inexistente, Findect, 
pelo contrário, a defesa dos Correios como empresa pública e 
pelos nossos direitos na Campanha Salarial, deve passar pelo 
enfrentamento ao governo, a direção da empresa e a direção 
da Findect. Precisamos sim mobilizar os trabalhadores das 
bases de SP, RJ, Bauru, TO e MA, mas não nos associarmos com 
a federação patronal que sempre trai e confronta os direitos 
dos ecetistas.
 Confira a proposta econômica a seguir e o calendário 
de lutas na página 02.

    A “reforma” trabalhista, aprovada no dia 
11/07 pelo Senado Federal, já foi sancionada no 
último dia 13/07, por Michel Temer. O projeto é 
mais uma das duríssimas medidas dos golpistas 
contra a classe trabalhadora. O PLC extingue o 
imposto sindical e trará o fim da CLT, permitindo 
que os trabalhadores “negociem” seus direitos 
com seus patrões. Tal negociação, obviamente, 
significará sempre que os interesses dos patrões 
prevalecerão, uma vez que todo tipo de ataque 
está sendo feito às organizações dos trabalhadores 
– impossibilitando que estes consigam disputar 
forças com o patronato.

  A reforma trabalhista de Temer representa 
um retrocesso histórico e nos levará ao período 

anterior à criação da CLT por Getúlio Vargas, no qual o patrão estabelecia as condições de trabalho a serem 
cumpridas pelos empregados, pois não existia uma norma trabalhista regulamentando tais questões. Antes 
de 1930, o contrato de trabalho podia resultar do livre acordo entre as partes, no entanto, era o patrão quem 
fixava as normas.
 Ora, ao invés do governo propor alternativas à crise e ao desemprego, de fortalecer a Justiça do Trabalho 
para garantir o respeito à legislação trabalhista vigente, aposta somente em saídas que penalizam fortemente 
a classe trabalhadora. Querem aproveitar a fragilidade em que são jogados os trabalhadores em tempos de 
crise para desconstruir direitos, desregulamentar a legislação trabalhista, possibilitar a dispensa em massa, 
reduzir benefícios sociais, terceirizar e mitigar a responsabilidade social das empresas.
 Em primeiro lugar, a “reforma trabalhista” ao estabelecer que o negociado vale mais que o legislado 
rasga a CLT, permitindo que os patrões passem por cima dos direitos dos trabalhadores, que são a última 
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fronteira para impedir que os capitalistas escravizem os empregados.
 A “reforma” trabalhista encomendada pelos patrões vai 
estabelecer as jornadas de 12 horas por dia, 30 minutos de almoço, 
mudança nas regras das férias etc. As mudanças permitem que os 
patrões retirem direitos que foram conquistados depois de muita luta, 
como por exemplo:
• Retira o direito da mulher grávida e lactante de se afastar 
automaticamente de trabalhar em local insalubre;
• O trabalhador perderá o direito de estar protegido pela legislação 
trabalhista no percurso de sua casa ao trabalho e do trabalho a sua 
casa, se for acidentado nesse percurso, não estará protegido pela 
Previdência Social.
• Cria regras para inibir que o trabalhador procure a justiça do 
trabalho para processar e reivindicar direitos atacados pelos patrões, 
propondo multa e penalidades ao trabalhador que tiver suas causas 
derrotadas na justiça do trabalho, que na maioria das vezes defende 
somente os direitos dos patrões.
• Cria a possibilidade de acordos individuais para enfraquecer os 
sindicatos e as negociações coletivas
• Fortalece a contratação de serviços terceirizados, já que a 
empresa contratante não mais será responsável subsidiária das dívidas 
trabalhistas que a empresa terceirizada obter com o trabalhador 
terceirizado.
 Por esses motivos que fica evidente que o golpe de Estado foi 
dado justamente para que o Congresso Nacional golpista pudesse 
aprovar um ataque brutal as condições de vida da classe trabalhadora.

Foto: Heitor Lopes (Fentect)

Reposição de 8% para todos os trabalhadores 

da ECT + R$ 300,00 linear

Ticket R$ 45,00

Vale cesta R$ 440,00

Demais benefícios 10%

PROPOSTA DE REAJUSTE SALARIAL ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 
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AMEAÇAS AOS TRABALHADORES 
DE LUTA

Mesmo a paralisação pela Greve 
Geral no dia 30/06 ter seguido 
todos os tramites da Lei de Greve 
(publicação de edital, comunicação 
através de cartas para empresa 
tanto pela Fentect como pelo 
Sintect-PI), a empresa publicou em 
seu Primeira Hora do dia 27/06, que 
a adesão ao movimento acarretaria 
na suspensão de contrato de 
trabalho o que inclui o desconto 
do dia parado e também do fim de 
semana (falta injustificada). Porém, 
mesmo que eles considerassem 
como falta injustificada só poderiam 
ser descontados 2 dias, e obtivemos 
informações que a empresa mandou 
colocar no PGP o desconto de 3 dias 
para quem aderiu a greve. O Sintect-
PI tomará as providencias jurídicas 
necessárias.

PRESSÃO PDIA

No último PDIA houve uma 
interferência grande de alguns 
gestores nas decisões dos 
trabalhadores aposentados para 
aderirem ao plano, mas os critérios 
eram limitados ao fato de serem 
aposentados e terem no mínimo 
55 anos de idade. Porém, agora, a 
empresa já está divulgando outro 
plano ainda mais amplo, ou seja, 
para que o trabalhador que tenha 
a partir de 15 anos de empresa ou 
de qualquer idade possam aderir ao 
PDIA. Agora, esperamos que estes 
mesmos que pressionaram tanto 
os trabalhadores também saiam da 
empresa.

PLANO DE SAÚDE DOS 
APOSENTADOS(AS) INATIVOS

Você sabia que a garantia do plano 
de saúde para os aposentados 
inativos foi conseguida com a luta 
dos trabalhadores em uma greve 
de quase 30 dias no ano de 2003? 
Agora, a direção dos Correios 
quer privatizar o plano e cobrar a 
mensalidade destes trabalhadores 
que já se aposentaram com salários 
miseráveis, sendo que muitos não 
têm condições de comprar sequer 
os seus medicamentos. 

 Após a polêmica sobre o 
cumprimento da decisão judicial 
referente ao processo (ACP nº 
0000776-05-2010.5.22.0004) 
e das ameaças da direção da 
empresa em fechar todas as 
agências de Banco Postal no Piauí, 
o ministro vice-presidente do 
TST, Emmanoel Pereira, concedeu 
uma liminar suspendendo o 
efeito para o cumprimento da 
decisão. Ou seja, os trabalhadores 
e os clientes continuarão apenas 
com os seguranças pessoas 
físicas e com o sistema de alarme, 
faltando cumprir a decisão mais 
importante que é a instalação das 
portas giratórias.
 É importante lembrar que 
esse processo já tramitava na 
justiça há 9 anos, e durante todo 
esse tempo a ECT não tomou 
nenhuma iniciativa para cumprir 
a decisão, e só após o trânsito em 
julgado, a empresa alegou que não 
tinha condições financeiras para 
arcar com as despesas necessárias 
para equipar as agências e que, 
se assim fosse necessário, seria 
“obrigado” a  fechar os Bancos 
Postais das agências de Correios. 
Porém, já é de conhecimento geral 
que o fechamento das agências 
dos Correios é uma posição 
política nacional já em execução 
pela ECT, ou seja, apenas mais uma 
desculpa para fechar as agências 
no estado.
 Diante desse caos, ainda 
tem deputado querendo sair 
de bonzinho na história e 
colocando a culpa do fechamento 
das agências no sindicato que 
foi quem denunciou ao MPT a 
insegurança das agências. Em 
matéria divulgada na imprensa, o 
deputado Júlio César afirmou que 
as exigências são caras demais 
para a ECT: “Essas exigências de 
segurança são caras e não têm 
condições de serem executadas”, 
afirmou Júlio César em matéria do 
portal AZ. 
 

 Diante disso, podemos 
perceber que o Deputado apenas 
usou do apelo social, alegando 
estar em “defesa” da população 
para manutenção das agências, 
porém, ao mesmo tempo, 
conseguiu que o processo que 
garantia a segurança tanto dos 
clientes quanto dos trabalhadores 
das agências dos Correios, 
fosse suspenso. Os assaltos e 
arrombamentos são praticamente 
diários nas agências de Correios, 
onde os trabalhadores e usuários 
utilizam-se de um ambiente 
inseguro e a mercê de bandidos.
 Continuamos acreditando 
que nenhuma representação 
política ou empresa pode ser 
superior a uma decisão da justiça, 
principalmente, quando esta é em 
favor da segurança das pessoas 
envolvidas. É um posicionamento 
claro contra os trabalhadores 
e a sociedade, quando apenas 
reforça o posicionamento político 
de “crise” da ECT, enquanto o 
governo é obrigado a manter os 
Correios como empresa pública 
tendo que prestar um serviço 
social de qualidade a todos os 
cidadãos. 
 Não podemos aceitar que 
a ECT, através do seu presidente, 
Guilherme Campos, consiga 
ludibriar a própria legislação que 
rege este País, propondo uma 
fraude na execução do processo, 
pois para não cumprir a decisão, 
ameaçou que se a decisão fosse 
mantida iria fechar todos os 
Bancos Postais no Estado. 
 O sindicato mantém a sua 
posição e defende que as agências 
precisam ser equipadas com toda 
a segurança definida no processo, 
os trabalhadores e os cidadãos não 
são culpados pela “crise” alegada 
pela ECT e este processo já vem 
de anos de luta! Precisamos dizer 
NÃO ao fechamento das agências 
e SIM à segurança em todas as 
agências do Estado.

SEGURANÇA: POLÍTICA NO JUDICIÁRIO 
SUSPENDE  EXECUÇÃO DE PROCESSO

 

     21-07 - Assembleias de aprovação da 
pauta
    25/07 -  Assembleias para referendar a 
pauta nas  bases
     26-07 - Instalação do comando de 
negociação no DF
     27-07 - Entrega da pauta e ato público
     01/08 - Ato público em Brasília  
     01 a 08-08 - Agitação nas bases
     8-08 - Início das negociações com a     
ECT
     15 à 19/08  -Assembleias de avaliação 
da campanha e mobilização 
    18 e 19/08 - Atos nos estados / 
*Encontro Jurídico 

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

CONSELHO DE DELEGADOS SINDICAIS DA 
CAPITAL E DO INTERIOR TOMA POSSE

 No dia 22/07, os Delegados(as) Sindicais eleitos foram 
empossados na sede do Sintect-PI. Ao todo, 43 delegados foram 
eleitos, entre titulares e suplentes. O Delegado(a) Sindical é aquele 
companheiro(a) que contribui para a conscientização, agitação e 
mobilização dos demais companheiros(as) da base. Como delegado, o 
trabalhador(a) tem a oportunidade de auxiliar o sindicato e os colegas 
nos locais de trabalho, pois passa a ser referência dentro da unidade na 
busca por solução aos problemas e as demandas do local de trabalho 
e dos trabalhadores(as). Além disso, os Delegados Sindicais eleitos, 
junto com a diretoria do sindicato, compõem o Conselho Deliberativo 
do Sintect-PI, onde acontecem os principais debates de interesse da 
categoria. Confira o resultado da eleição para o Conselho de Delegado 
Sindical (Titulares):

Marcos Aurélio - 
(Ed. Sede)

José Orlando -
(Ac. Central) 

Claudenio 
Herbert - 

(Reven 01)

Carlos Sales - 
(Ed. Sede)

Edmilson 
(Chapolim) - 

(CEE)

Francisco 
(Ribeirinho) - 

(GCTCE) 

Antônio 
(Lustosinha) 

-(GCTCE)

Afonso Pires -  
(GCTCE)

Jhony Vale - 
(CDD - Centro)

Ivonildo Siqueira 
(CDD - Centro)

Marcos Saulo - 
( CDD - Norte)

Werber Falcão - 
(CDD - Leste)

José Antônio - 
(CDD - Leste) 

Antônio Filho - 
(CDD - Leste) 

Gilberto Alves -
(CDD - Parque 

Piauí)

Francisco de 
Assis -(CDD- 

Itararé)

Uilson Gama - 
(CDD- Sul)

João da Mata - 
(CTO)

José Alberto -
(AC- Barro Duro)

Clezia Meneses - 
(AC - Barro Duro)

Jozimar Cardoso 
(AC - Campo Maior)

Roberto Lima - 
(AC Pedro II)

Ludimila Maria - 
(AC - Barras)

Paulo José - 
(AC - Esperantina)

Francisco Sales - 
(CDD - Parnaíba)

Ervando Rocha - 
(CDD - Floriano)

Gean Carlos - 
(AC - Uruçuí)

Danilo de 
Santana -

(AC - Guaribas) 

Maria Ildinê - 
(AC - Bom Jesus)

Robson Castro - 
(AC - Betânia do PI)

Daniel Gonzalles 
(CDD - Picos)

José Filho -
(Pedro Laurentino)

    21 à 31/08 - Atos da Fentect nas bases 
de  oposições  
    22 a 24/08- Encontro Nacional de 
Anistia 
    5-09 - Assembleia de decretação do 
estado de greve
    12-09 - Assembleia de mobilização e 
avaliação da campanha salarial
    13-09 - CONSIN
    15-09 - Data limite das negociações 
com a ECT
    19-09 - Assembleia de deflagração da 
greve nacional da categoria

Delegação do Piauí presente no Conrep


