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2 Mobilização 
Trabalhadores conquistam novo 
CDD com mobilização. As lutas 
continuam! 3 Assembleias

Confira as informações das 
assembleias de sua Regio-
nal e participe! 4 Não à privatização!

Participe do Seminário sobre 
Privatização dos Correios no 
dia 4 de setembro

Vem pra Luta!
ASSEMBLEIA: ESTADO DE GREVE

8 a 12 de Setembro

ASSEMBLEIA: DEFLAGRAÇÃO DA GREVE
17 de Setembro
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Expediente

Londrina 
Av. Paraná, nº 102, sala 07
(43) 3321.2234 | londrina@sintcompr.org.br

Cascavel 
Rua Paraná, 2361, sala 402
(45) 3035.1494 | cascavel@sintcompr.org.br

Maringá 
Rua Santos Dumont, 2675, sala 5
(44) 3026.2074 | maringa@sintcompr.org.br

Ponta Grossa 
Rua Tenente Hinon Silva, 448
(42) 3222.8531 | pontagrossa@sintcompr.org.br

Subsedes Interior

Estamos nos aproximando do momento decisivo da Campa-
nha Salarial! É agora, em nossas assembleias, que devemos nos 
unir para mostrar para a ECT que estamos organizados e for-

tes! Não devemos aceitar as migalhas que estão sendo oferecidas! A 
ECT, como nos anos anteriores, está sendo irredutível nas negocia-
ções. Agora, com a proximidade das eleições, o governo está temen-
do uma greve forte da nossa categoria. Se cruzarmos os braços, nosso 
poder de pressão será muito grande para manter nossas conquistas e 
reconquistar o que perdemos: o Correios Saúde e a Lei 12.490/11, 
que criou o CorreiosPar.   

O primeiro passo da luta é a participação de todos os trabalha-
dores nas Assembleias de Estado de Greve (8 a 12 de setembro) e 
Assembleias de Deflagração da Greve (17 de setembro), que irão 
acontecer na Sede e todas as Subsedes do Sintcom-PR. É importan-
te que todos os trabalhadores e trabalhadoras convidem seus colegas 
do local de trabalho para as assembleias. A presença de cada um é 
fundamental para alcançarmos as conquistas que queremos!

Os ecetistas de Santo Antônio da Platina mostraram que só 
com luta conquistamos nossas reivindicações!

É só com a nossa mobilização e quando cruzamos os braços que a 
empresa nos ouve. São vários os exemplos de conquistas neste ano, 
graças à nossa pressão. A vitória mais recente foi em Santo Antô-
nio da Platina. Após muitos anos trabalhando em local inseguro e 
insalubre, os trabalhadores conseguiram um novo CDD, graças à 
mobilização junto com o Sindicato. Os ecetistas de Santo Antônio 
da Platina são exemplos de união e nos mostram que SÓ A LUTA 
MUDA A VIDA!

As reivindicações, entretanto, ainda são muitas: aumentou o núme-
ro de encomendas, mas diminui o número de trabalhadores, que 
estão trabalhando exaustivamente. Além disso, boa parte dos que 
prestavam serviço aos sábado foram dispensados. Por todo o esta-
do, vemos exemplos de falta de segurança, com assaltos à agências, 
e muitas outros problemas. As denúncias devem ser remetidas ao 
Sindicato para tomarmos as devidas providências. 

Só vamos reverter essas situações degradantes com nossa 
união! Juntos somos mais fortes! Se não tiver negociação,                                 

é greve no dia 17 de setembro! 

   
   Sintcom-PR tem nova coordenação do     

Departamento Jurídico
O departamento jurídico do Sintcom-PR está funcionando 
sob nova coordenação, para garantir total estrutura e apoio 
aos trabalhadores sindicalizados. Agora, as questões coletivas 
movidas pelo Sindicato e as ações individuais dos ecetistas 
de Curitiba serão assessoradas pelos advogados do Escritório 
Passos & Lunard – Advogados Associados. As questões cole-
tivas ficam a cargo advogado Sandro Lunard Nicoladeli.
 

Atendimento individual
O horário de atendimento individual foi ampliado para aten-
der as ações trabalhistas e prestar assessoria nas defesas admi-
nistrativas. Além do advogado Dyego Cardoso, que já pres-
tava atendimento nas tardes de terça-feira, agora o escritório 
Passos & Lunard atenderá nas manhãs de quinta-feira.

•Advogado Luasses Gonçalves dos Santos (Escritório Pas-
sos & Lunard – Advogados Associados) - Toda quinta-feira, 

das 9h às 12h
•Advogado Dyego Alves Cardoso - Toda terça-feira, a par-

tir das 14h
Para conferir informações sobre a assessoria jurídica em ou-
tras regionais, acesse: www.sintcompr.org.br/juridico

Sindicalize-se! Juntos somos mais fortes!

Desde o ínicio da gestão Resistência com a Base, cer-
ca de 450 trabalhadores se filiaram ao Sintcom-PR. 
Com o aumento do número de sindicalizados, cresce 

também a nossa força e a nossa capacidade de questionar os 
desmandos das ECT e de lutar por melhores condições de 
trabalho!

Se você ainda não é sindi-
calizado ao Sintcom-PR, 
venha se unir as lutas da 
nossa categoria e ajude a 
construir um sindicato 
cada vez mais forte e par-
ticipativo! Juntos somos 
mais fortes!

Para fazer parte do 
Sindicato, preencha 
a Ficha de Sindicali-
zação e envie ao Sint-
com-PR através de um 
diretor ou do delegado 
sindical da sua unida-
de. A ficha também 
pode ser acessada di-
retamente no site do 
sindicato.

ATENÇÃO: Última chamada para entrar com o 
PROCESSO DO PCCS95! Entre em contato com a 

Assessoria Jurídica do Sintcom-PR!



Setembro 2014 | nº 16 | Jornal do Sintcom-PR 3
CAMPANHA SALARIAL

17 de setembro será decisivo para a categoria!

Chegamos ao mês mais importante da Campanha Salarial! 
Em setembro encerram as negociações entre os trabalha-
dores e a ECT e, se a empresa não negociar e garantir con-

dições dignas de trabalho, vamos responder cruzando os braços a 
partir do dia 17 de setembro, às 22 horas. 

Quando a negociação emperra, a greve é o único instrumento 
que os trabalhadores têm para avançar em suas reivindicações!

Até agora, a mesma história de sempre se repete: a ECT está des-
respeitando a categoria na mesa de negociações. Em algumas reu-
niões, a direção da empresa não apareceu e sequer deu alguma 
explicação, dando um chá de cadeira nos trabalhadores! O Calen-
dário de Reuniões propostos pela ECT está sendo desrespeitado 
pela própria empresa, o que mostra seu descaso com a negociação. 

Confira um resumo das reuniões de negocia-
ção e ações de luta do mês de agosto:
6/8: Iniciam as reuniões do ACT 2014/2015 com a aprovação do 
Calendário de Reuniões;

7/8: Começa negociação das Cláusulas Sociais, Gênero e Raça. 
ECT cria dificuldades para a liberação dos ecetistas negociadores 
e apresenta contrapropostas desfavoráveis aos trabalhadores;

12/8: Nenhuma proposta concreta favorável aos trabalhadores até 
então. Os representantes da ECT na mesa se comprometeram a 
levar as cláusulas debatidas para análise das áreas responsáveis;

13/8: A empresa apresentou os indicadores financeiros dos Cor-
reios e deixou claro, mais uma vez, que está preocupada apenas 
com seus próprios lucros. Enquanto sobre dinheiro para patroci-
nios e para trocar a logomarca, as unidades e equipamentos estão 
sucateados;

18/9: Foi adiado, pela sétima vez, o julgamento da ação da Fentect 
contra a Postal Saúde;

19/8: Empresa deu chá de cadeira nos trabalhadores e adiou a reu-
nião;

20/8: Mais uma vez, a ECT não apareceu para a reunião da ma-
nhã. Uma total falta de respeito, que mostra que a empresa está 
tratando a negociação com descaso! A empresa claramente não 
está interessada em ouvir o que os ecetistas têm a dizer!

21/8: Quinta reunião de negociação trata das Cláusulas Sindicais. 
Empresa volta a insistir em formar uma Mesa Única de Negocia-
ção, com membros do comando da Fentect e da federação pirata, 
a Findect. Já reafirmamos que, independentemente dos desman-
dos da ECT, seguiremos respeitando as posições da categoria e 
levando as decisões para as assembleias.

26/8: ECT propõe reajuste de míseros 6,5% nos benefícios.

27/8:  ECT se recusa a negociar a Cláusula 11 – Correios Saúde e 
diz que não vai voltar atrás no golpe do Postal Saúde

Chega de enrolação! Queremos negociação!

Se não negociar, os trabalhadores dos Correios vão parar!

   
   CALENDÁRIO DE AÇÕES DA                         

CAMPANHA SALARIAL
SEMINÁRIO SOBRE PRIVATIZAÇÃO NOS CORREIOS - 

CORREIOSPAR E POSTAL SAÚDE
• 04/09 (quinta-feira), às 19h, na sede do Sintcom-PR 

• 06/09 (sábado), às 9h, na Subsede de Londrina

ASSEMBLEIAS DE ESTADO DE GREVE

• 08/09 (segunda-feira): • CIANORTE: 17h30/18h, no Sindicato 
Rural de Cianorte  • GUARAPUAVA: 18h30/19h, em frente ao 

CDD

• 09/09 (terça-feira): • CASCAVEL: 18h30/19h, no Cantinho do 
Jaime • PONTA GROSSA: 18h30/19h, na Subsede do Sintcom-PR 
• PARANAVAÍ: 18h/18h30, na Associação de Moradores da Zona 

Sul/Campo Belo

• 10/09 (quarta-feira): • CURITIBA: 18h30/19h na Sede do Sin-
tcom-PR. Assembleias extraordinárias às 16 e 17h30  • MARIN-

GÁ: 18h30/19h, no Paço Municipal • LONDRINA: 18h/18h30 na 
Subsede do Sintcom-PR e às 13h30 em frente ao CTCE

• 11/09 (quinta-feira): • PARANAGUÁ: 18h30/19h, em frente ao 
CDD • UMUARAMA: 18h30/19h, no Sintricomu 

• 12/09 (sexta-feira): • CAMPO MOURÃO: 18h30/19h, em frente 
ao CDD 

• 14/09 (domingo): Data limite de negociação entre os 
trabalhadores e a ECT 

ASSEMBLEIA DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE 
PARALISAÇÃO A PARTIR DAS 22H

• 17/09 (quarta-feira), 1ª chamada às 18h30 e 2ª chamada às 19h, 
na Sede e Subsedes do Sintcom-PR

Confira os endereços das assembleias em www.sintcompr.org.br

A luta dos ecetistas começa em nossos próprios locais de traba-
lho: ajude a organizar a categoria! Convide todos os seus colegas 

e participe das assembleias dos trabalhadores! Vem pra luta! 
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ECT, chega de explorar debaixo do sol de rachar!

É lei: carteiros têm direito a 15 minutos de descanso a cada 45 
minutos trabalhados

O Sintcom-PR, com o apoio do trabalho voluntário do Técni-
co em Segurança do Trabalho, Fábio do Vale, que já atuou 
como carteiro e atualmente está lotado na SCOM-PR (Se-

cretaria de Contas Médicas), solicita, desde o início deste ano, que a 
ECT respeite a Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Tra-
balho. Essa norma define que trabalhadores que exerçam atividades 
com exposição à carga solar em ambientes externos têm o direito 
a tempo de repouso. No caso dos carteiros – função considerada 
trabalho pesado, de acordo com a mesma norma – reivindicamos 
o descanso de 15 minutos para cada 45 minutos trabalhados, 
conforme garante a norma!

No dia 24 de fevereiro, o Sintcom-PR encaminhou uma carta à ECT,   
exigindo o cumprimento da norma. A resposta veio só um mês de-
pois, em forma de chacota com a cara do trabalhador: afirmaram 
que não seria possível garantir o descanso aos carteiros porque “não 
existem maneiras de medir a temperatura do sol e fontes artificiais 
de luz”. Só pode ser piada! Vamos comprar um termômetro para a 
direção da ECT! Na resposta, dão a entender ainda, que os carteiros 
só trabalham expostos ao calor originado por fontes artificiais. Que 

tal explicarmos para a ECT que o sol é uma fonte NATURAL de 
calor, e que é possível sim medir a temperatura em que trabalha-
mos? A Empresa nem se deu ao trabalho de achar uma desculpa 
razoável para não cumprir a norma trabalhista!  

No dia 4 de abril, Fábio do Vale denunciou a situação ao Ministério 
Público do Trabalho. A Procuradoria do Trabalho solicitou ao Cen-
tro de Referência de Saúde do Trabalhador Municipal de Curitiba - 
CEREST, que investigue e fiscalize as irregularidades em até 90 dias, 
a partir do dia 1º de junho. Ainda estamos aguardando a fiscaliza-
ção, que deve acontecer até o início de outubro. Vamos continuar 
pressionando a empresa, pelas vias jurídicas e pela nossa mobiliza-
ção! Não iremos nos calar, queremos condições de trabalho já!

A luta contra a privatização ganhou força depois que a direção 
dos Correios criou, às escondidas, a empresa chamada Cor-
reiosPAR. Através dela, a ECT poderá criar empresas priva-

das ou adquirir participação acionária em sociedades empresariais 
já estabelecidas.

Na prática, essa manobra significa o fim dos Correios como conhe-
cemos hoje. Ao invés de funcionar como estatal 100% pública, a 
ECT passará a ter capital misto com o setor privado. Serão criadas 
empresas privadas em vários setores da economia para operar nas 
regras da livre concorrência capitalista, a exemplo do que já aconte-
ce com a Petrobras. 

A criação da CorreiosPAR só foi possível graças à aprovação da Me-
dida Provisória 532/2008 pelo governo do PT,  que mais tarde se 
transformou na Lei 12.490. Essa lei abriu caminho para a chama-
da liberalização postal, prática adotada em países como Portugal 
e Estados Unidos. Trata-se de uma estratégia clara de privatização 
na qual os setores lucrativos que hoje estão sob controle estatal são 
repassados para operadores privados. O Estado fica apenas com a 
obrigação de garantir a universalização do acesso aos serviços pos-
tais.

Como já era de se esperar, a liberalização postal significa redução de 
direitos e ameaça de demissão para os trabalhadores dos Correios, 
já que a CorreiosPAR funcionará sem contratação por concurso pú-
blico.   

   Correios: Modernização ou Privatização?
Para saber o que está em jogo com a criação do Correios-
PAR, participe do Seminário Estadual sobre a privatiza-
ção nos Correios! Venha tirar suas dúvidas sobre o Pos-

talis, PostalPrev, Postal Saúde e CorreiosPar!

Data: 4 de setembro (quarta-feira)
Horário: 19h

Local: Sede do Sintcom-PR

Privatização do Correios de Portugal e o futuro dos 
Correios no Brasil, palestra com José Arsenio, secretá-
rio geral do sindicato que representa os trabalhadores 

dos Correios de Portugal.

Redução de direitos e privatização dos Correios no 
Brasil: Postalis, Postal Saúde e CorreiosPAR, palestra 

com Rogério Ubine, diretor da Fentect.

Com criação da CorreiosPAR, PT avança na privatização e coloca futuro dos Correios sob   ameaça


