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A GREVE CONTINUA!  
TODOS PARA O  ATO CONTRA OS ATAQUES  

DA DIREÇÃO DOS CORREIOS

ATO CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS

Estamos em greve e vamos continuar até 
a empresa decidir negociar! No Brasil, a 
adesão a greve vem crescendo, ao todo 

das 31 bases sindicais filiadas a FENTECT, 30 
aderiram a greve, exceto Roraima.

O Piauí está mobilizado e mos-
trando força de enfrentamen-
to, nas principais cidades cen-
tralizadoras os serviços estão 
quase 100% parados, como 
nas cidades de Picos, Esperan-
tina, Floriano, Parnaíba, Pedro 
II, Piripiri, Luzilândia, Oeiras, 
Bom Jesus e Piracuruca. Além 
desses, outros municípios tam-
bém aderiram à greve, como 
Marcolância, Canto do Buri-
ti, Joaquim Pires, Betânia do 
Piauí, São José do Peixe, Pedro 
Laurentino, Guadalupe, Sim-
plício Mendes, Cristino Castro 
e outros.

Mesmo assim, a empresa suspendeu as nego-
ciações com a FENTECT por conta da greve 
e passou a fingir negociação com a federação 
fantasma Findect, que, inclusive, nem é regu-
larizada pelo Ministério do Trabalho, ou seja, 
sem poder de negociar em nome da categoria. 
É claro que a Findect vêm fazendo acordos 
espúrios com a empresa para retirar direitos 
dos trabalhadores e destruir a ECT.

Por conta dessa série de ataques a categoria 
e a tentativa clara do governo e da empresa 
em privatizar os Correios, nós estaremos re-

alizando no próximo dia 27/09, às 7h da ma-
nhã, no edifício sede dos Correios, um ATO 
UNIFICADO com outras categorias e centrais 
sindicais para mostrar que não vamos aceitar 
que entreguem o patrimônio público dessa 

forma.

Os ataques não param! No mês 
de agosto, o governo federal 
anunciou a privatização de 57 es-
tatais e bens públicos, entre elas 
a Casa da Moeda, órgão que con-
fecciona as notas de real e passa-
portes, a Eletrobrás, aeroportos, 
terminais portuários e rodovias. 
O objetivo é fazer caixa para co-
brir o rombo das contas públicas 
de R$ 159 bilhões acumulados 
nos últimos 12 meses. 

No último dia 21, o ministro Mo-
reira Franco, da Secretaria Geral 
da Presidência, declarou que a 

venda dos Correios está em estudo, algo que 
não é novidade para a categoria e para a socie-
dade que já vêm sofrendo há anos com o suca-
teamento dos serviços (Distribuição em Dias 
Alternados (DDA), fechamento das agências e 
CDD’s (Centro de Distribuição Domiciliárias) 
aos sábados, e o fechamento de agências me-
nores mantendo apenas as dos grandes cen-
tros e o fechamento dos bancos postais). 

As estratégias estão montadas e nós não pode-
mos aceitar que entreguem o nosso patrimô-
nio dessa forma. Por isso, veja na próxima pá-
gina PORQUE VOCÊ PRECISA LUTAR:

“ NÃO 

ABRIREMOS

 MÃO

DOS NOSSOS

DIREITOS!”

DATA: 27 DE SETEMBRO (QUARTA-FEIRA)

HORÁRIO: 07h DA MANHÃ

LOCAL: PÁTIO DO EDIFÍCIO SEDE DOS CORREIOS

PAUTA:  ATO CONTRA PRIVATIZAÇÕES E RETIRADA DE DIREITOS
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• Cláusula 48 – Auxílio para dependentes com de-
ficiência
Não reajustar o valor do auxílio
• Cláusula 49 – Reembolso Creche e Reembolso 
babá (Até 7 anos de idade)
Reduzir para 06 anos
• Cláusula 51 – Vale Refeição / Alimentação
Não concederá mais os vales alimentação/refeição 
aos trabalhadores de férias, com atestado médico e 
na licença maternidade;
Fim do vale peru no mês de dezembro;
Aumentando o percentual de desconto de nos vales 
alimentação/refeição;
Não pagamento de ticket para dirigentes Sindical Li-
berado
• Cláusula 52 – Vale transporte e jornada de traba-
lho IN ITINERE
Reduzir aos termos da CLT, (Fim da hora In Itinere / 
horas extras no trajeto)
• Cláusula 53 - Vale Cultura
Excluído a cláusula que garante o vale cultura;
• Cláusula 08 – Programa casa própria
Exclusão da Cláusula
A ECT sai dos programas já em andamento e paralisa 
a ampliação para os demais estados.
• Cláusula 14 - Das garantias da mulher
Somente o laudo do médico do trabalho da ECT, 
constando risco, é o único que garante a continuida-
de dos adicionais em caso de afastamento
• Cláusula 41 – Distribuição Domiciliária Matutina
Exclusão do §6º
Fim da entrega matutina;
• Cláusula 43 – Inovações Tecnológicas
A ECT quer ter liberdade de transferir para outro 
cargo/atividade o empregado(a) cuja atividade/pos-
to de trabalho seja afetado por inovações tecnológi-
cas ou racionalização de processo;
• Cláusula 44 – Jornada de trabalho nas agências 
de Correios
Exclusão da Cláusula
Com a retirada do ACT, a ECT pode enquadrar os 

empregados na reforma trabalhista – flexibilização da 
jornada de trabalho.
• Cláusula 45 – Jornada de trabalho para trabalha-
dores(as) em terminais computadorizados
Exclusão da Cláusula
Alegam não ter mais tal cargo
• Cláusula 46 – Redimensionamento de carga
Sindicatos são banidos do acompanhamento do pro-
cesso.
• Cláusula 47 – Segurança na empresa
Correios retira seguranças e os troca por kit básico de 
segurança, composto por cofre com fechadura eletrô-
nica de retardo, alarme monitorado e CFTV em suas 
unidades
§3º exclusão: sem compromisso em aprimorar o trans-
porte de numerários
§4º O lucro está acima da eficiência no serviço pres-
tado
• Cláusula 69 – Concurso Público
Exclusão da Cláusula.
• Cláusula 72 – Multas de Trânsito
Exclusão da Cláusula.
Mesmo estando nos manuais não existe nenhuma ga-
rantia para os trabalhadores, visto a empresa alterá
-los constantemente sem qualquer aviso.
• Cláusula 75 – Processamento de consignações em 
folha de pagamento
Exclusão da Cláusula.
• Cláusula 76 – Registro de Jornada de Trabalho
Troca “registro de ponto” por “jornada de trabalho”, 
Implantação do registro por ponto eletrônico e banco 
de horas.
A compensação das horas devidas se dará de acordo 
com o interesse da empresa.
• Cláusula 77 – Responsabilidade civil em aci-
dente de transito
Exclusão da Cláusula.
• Cláusula 78 – Indenização por morte ou inva-
lidez permanente:
Exclusão da Cláusula.
• Cláusula 79 – Acompanhamento do cumpri-
mento de cláusulas do acordo
Exclusão da Cláusula.

DIREITOS SE AMPLIAM, 
NÃO SE RETIRAM!

 
MEUS DIREITOS E EMPREGOS FICAM, 

GUILHERME CAMPOS SAI!
 

NÃO À PRIVATIZAÇÃO! 

PRIVATIZAÇÃO É DEMISSÃO! 
SÓ A LUTA MUDA A VIDA!


