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Jornal do
Sintcom-PR

29 de maio: Dia Nacional de 
Paralisação contra a terceirização e 

golpe do Postalis!
Por todo o Paraná, os trabalhadores dos Correios irão decidir os 

rumos da nossa categoria no Dia Nacional de Paralisação!  
Vamos à luta contra a terceirização e o ataque do Postalis!

Vamos ampliar a luta contra as medidas do governo Dilma que atacam 
direitos dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, auxílio doença 
e pensões! E, principalmente, contra um dos maiores ataques à classe 

trabalhadora: o Projeto de Lei 4330, que libera geral a terceirização. 

O dia 29 de maio será um Dia Nacional de Paralisações contra a terceirização. 
Neste dia, nossa categoria lutará também para que a ECT pague pelo rombo 
do Postalis. No Paraná, iremos debater e decidir sobre a paralisação em assem-
bleias por todo o estado no  dia 22 de maio (sexta-feira) (confi ra os horários 
e locais no interior deste jornal).

A PL da terceirização que está tramitando no Senado permite que a terceiriza-
ção possa ser feita indiscriminadamente, incluindo o serviço � m das empresas. 
Os trabalhadores terceirizados são muito mais precarizados. Eles são mais ex-
plorados, e é nisso que os patrões e grandes empresas estão de olho!

Isso já acontece nos Correios. Os MOTs (Mão de Obra Terceirizada), já atuam 
como carteiros e OTTs. Porém, essa é uma prática ilegal e vários estados já con-
seguiram barrar esse tipo de contratação, como o Piauí. 

Não podemos achar que o Correios estarão fora deste projeto. Se essa 
lei for aprovada, será difícil de encontrar trabalhadores concursados dentro da 
empresa. A terceirização das empresas estatais não seria permitido, segundo a 
decisão da Câmara dos Deputados. Entretanto, segundo o jornal Valor Econô-
mico, a presidente Dilma já começou a mobilizar a base de apoio do governo no 
Senado para reincluir as estatais no projeto. 

Por isso e em solidariedade as demais categorias, devemos assumir essa 
luta como nossa e reforçar as fi leiras contra a terceirização!

Depois de provocar um rombo de 5,6 bilhões no Postalis e 
tentar colocar essa conta para os trabalhadores, a ECT e o 
governo dão indícios de que podem recuar do desconto ex-

tra, frente a nossa pressão. 

No momento que o Postalis decidiu entrar com o desconto extra 
no contracheque da categoria, a Fentect ingressou com duas ações: 
uma para suspender a cobrança e outra que exige que os responsá-
veis arquem pelo rombo, sem prejuízos � nanceiros para o trabalha-
dor. Não conseguimos decisões liminares, e a liminar que a ADCAP 
havia conseguido foi derrubada. Agora, essas ações vão tramitar 
normalmente até a decisão de� nitiva do mérito. Se a ação for vito-
riosa, o Postalis terá que devolver o dinheiro pago com as correções. 

Além disso, se iniciou uma ampla campanha de denúncia nacio-
nal do que ocorria em nosso fundo de pensão, que ganhou grande 
repercussão na mídia. No Senado, foi criada uma CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) para apurar os responsáveis. 

Toda essa pressão e escândalo acuou o governo e o obrigou a ne-
gociar. Desta forma, em reunião convocada pela ANAPAR (Asso-
ciação Nacional dos Participantes do Fundo de Pensão), com par-
ticipação da FENTECT, o governo, representado pelo secretário 
executivo do ministério das comunicações, apresentou a possibi-
lidade de suspender as contribuições extraordinárias por um oito 
meses. Este parecer ainda vai ser avaliado pelo ministro e pela dire-
ção do Postalis. A direção do Postalis vai se reunir no dia 19 de maio 
para analisar a proposta feita. 

ECT tenta transferir rombo do Postalis para os trabalhadores, 
mas o escândalo e nossa pressão podem fazer a empresa recuar 

Batalha longe do fi m
Nossa luta é para que a ECT arque com o rombo que ela causou! 
Evitar este desconto imediato será uma importante vitória, mas 
isso não encerra a batalha. Não podemos permitir que a ECT e o 
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Expediente

Londrina Londrina 
Av. Paraná, nº 102, sala 07
(43) 3321.2234 

Cascavel
(45) 9904.8591 | (45) 9970.2423

Maringá 
Rua Santos Dumont, 2675, sala 6
(44) 9834-7664 | (44) 9993-6469 

Ponta Grossa 
(42) 9639.0605 |  (41) 9924.2159

Subsedes Interior

Este mês representa muito para nossa classe, pois é no 1º de maio 
que é comemorado o dia dos trabalhadores. Ao longo dos anos, 
a data se consolidou como um símbolo de resistência e de luta! 

Além disso, no início deste mês, foi realizado o Congresso dos 
Traba lhadores nos Correios do Paraná. Após muitos anos sem a 
realização de um congresso estadual, a gestão Resistência com a Base 
realizou um congresso amplo e democrático, com representantes de 
todas as regionais. Mais de 200 trabalhadores estavam presentes, ten-
do voz para debater, criticar e fazer sugestões para fortalecer a luta e 
organização da categoria! 
Aprofundamos o debate da privatização do Correios por meio da 
CorreiosPar S.A. e indicamos a necessidade da luta para barrar es-
tes ataques. Em assembleia, os trabalhadores dos Correios do Para-
ná também apro varam a desfi liação da CUT. Não mais em nosso 
nome!
Na segunda semana de junho, haverá assem-
bleias de prestação de contas por todo 
o Paraná. Seguindo a transparência do 
SINTCOM-PR, que mantêm no site 
as contas de todos os meses do 
ano, publicamos nesta página 
os gastos anuais de 2014. 
Na prestação, � ca claro 
que todos os gastos e in-
vestimentos que � ze-
mos foram em prol da 
categoria. Ela re� ete o 
tra balho realizado du-
rante todo o ano pas-
sado, mostrando que 
a estrutura do sindica-
to voltou a funcionar 
para a luta e a organi-
zação do trabalhador!
No ano passado, cons-
truímos a importante 
greve nacional em defesa 
do nosso plano de saúde,  
distribuímos rifas e repassa-
mos o valor do imposto sindi-
cal para todos os grevistas como 
forma de repor parte dos valores 
descontados arbitrariamen te pela em-
presa. Or ganizamos o Encontro Estadual de 
Mulheres, rodamos o Paraná com o Sintcom na 
Base para mobilizar a categoria, produzimos nove jor-
nais estaduais, além de diversos pan� etos e boletins, fortalece-
mos e ampliamos o atendimento jurídico por todo o Paraná!
Ainda temos que avançar para atingir tudo o que queremos alcan çar. 
Isso só será possível com a participação de todos os trabalhadores. 
Juntos podemos avançar em novas conquistas! Firmes!

EDITORIAL
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ASSEMBLEIA DE 
CONSTRUÇÃO DA GREVE GERAL

22 de maio (sexta-feira),
 em todas as regionais. 1ª chamada: 18h30/ 2ª: 19h 

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
8 a 12 de junho. 1ª chamada às 18h30 e 2ª às 19 horas

 ● 8 (segunda-feira): Foz do Iguaçu ● 9 (terça-feira): Cascavel
● 10 (quarta-feira): Maringá ● 11 (quinta-feira): Londrina

●  12 (sexta-feira): Ponta Grossa (1ª chamada às 18h e 2ª às 18h30) e Curitiba

Locais e das assembleias do dia 22 de maio e 
das assembleias de prestação de contas. 1ª chamada às 18h30 e 2ª às 19h.

● CURITIBA, na Sede do Sintcom-PR (R. Engenheiros Rebouças, 1595)e em 
frente ao prédio da João Negrão às 15h30 e 17h30

● LONDRINA, na Subsede (Av. Paraná, 102) e extraordinária às 13h30 
(Rodovia Celso Garcia Cid, 900)

● CASCAVEL, no Cantinho do Jaime (Rua Maranhão, 511, Centro)
● PONTA GROSSA, no SECPG (Rua General Carneiro, 740, Centro)

● MARINGÁ, na sala de reuniões da Prefeitura 
(Av. XV de Novembro)

● FOZ DO IGUAÇU, na Subsede (R. Engenheiros 
Rebouças, 1394)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do exercício 2014

governo abafem esse escândalo e depois tentem nos impor no-
vamente o desconto. Por isso precisamos manter a campanha 
para que a ECT pague pelo rombo que causou! 

Apenas um movimento nacional dos trabalhadores pode impor 
isso à empresa. Neste sentido, propomos que façamos um dia 
de paralisação nacional no dia 29 de maio, junto com o dia 
de luta contra a terceirização e as MPs 664/665, como um aviso 
à ECT de que não 
aceitaremos a reti-
rada de direitos. 

Além disso, deve-
mos incluir esta 
pauta na campanha 
salarial deste ano.  
Vamos colocar na 
mesa de negociação 
que os Correios pa-
guem pelo rombo!
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Congresso dos Trabalhadores nos Correios do Paraná reúne 
trabalhadores de todas as regionais do estado!

Após muitos anos sem um congresso que debatesse os rumos do 
Sintcom-PR, a gestão Resistência com a Base realizou o Congresso 
dos Trabalhadores nos Correios do Paraná 2015, que reuniu cer-
ca de 200 pessoas – entre delegados de todo o Paraná, convidados, 
observadores e palestrantes – nos dias 1º e 2 de maio, em Guara-
tuba-PR. Foram dois dias de intenso debate sobre a reestruturação 
dos Correios através do CorreiosPar S.A.; conjuntura; movimento 
sindical; etnia; gênero e anistia. O encontro foi um momento de 
trocar experiências de luta e conhecimentos, pois quem sabe mais, 
luta melhor! Foi também um momento para discutir ideias de como 
fortalecer nosso sindicato e ampliar as lutas da categoria junto com 
a base.

Luta contra a privatização dos Correios
Foram realizadas discussões e palestras sobre a privati-

zação dos Correios através da CorreiosPar S.A. 
Os trabalhadores trouxeram dúvidas, ques-

tões e debateram este ataque. 

Neste momento, precisamos reuni-
� car nacionalmente o movimen-

to sindical dos trabalhadores 
dos Correios a partir da base 

e construir uma mobiliza-
ção contra a privatização 
dos Correios. 

É preciso mostrar que 
as transformações pe-
las quais os Correios 
passam vão prejudicar 
muito a nossa catego-
ria, mas também toda 
a nossa classe traba-
lhadora.

Desfi liação da CUT
No dia 2, após a plenária � nal do Congresso, os trabalhadores decidiram 
em assembleia pela des� liação do Sintcom-PR da CUT. Essa central que 
nasceu da luta dos trabalhadores no inicio da década de 80, se transfor-
mou numa central submissa aos interesses dos patrões e seus governos e 
já não nos representa! Não mais em nosso nome! 

Antes da assembleia, o Congresso já havia indicado a des� liação da CUT. 
A central foi chamada para o debate no Congresso, mas fugiu, não levando 
nenhum de seus representantes para defender a continuidade da � liação.

Além disso, a categoria decidiu participar ativamente da construção da 
Intersindical - Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhado-
ra. A Intersindical tem como princípios fundamentais: a independência 
de classe em relação aos patrões e seu Estado, a autonomia em relação aos 
partidos políticos e a organização pela base. A decisão da categoria forta-
lece nossa organização no ramo contra os ataques do governo através da 
direção da ECT. Fortalece a luta da classe trabalhadora, junto a quem não 
se rendeu à parceria com o Capital e seu Estado. Firmes!

XI Encontro Estadual de Mulheres 
Trabalhadoras nos Correios do Paraná

As mulheres trabalha-
doras estão na luta! 
Nos dias 18 e 19 de 

abril, foi realizada a 11ª edição do 
Encontro Estadual de Mulheres Tra-

balhadoras, em Curitiba. Representantes 
de todo o Paraná participaram dos dois dias 

de debates, palestras, discussões e confraterniza-
ção. As trabalhadoras debateram sobre nossas condições 

sociais e de trabalho na sociedade capitalista. Ampliamos a discus-
são das nossas pautas, como a equidade de oportunidades e a con-
solidação de nossos direitos.

O encontro deixou como marco para as trabalhadoras que devemos 
estar � rmes para construir nossa organização e avançar na conquis-
ta de direitos! Devemos travar nossos enfrentamentos ombro a om-
bro, pois nessa sociedade marcada pelo con� ito de classes, nosso 
inimigo comum é o patrão, que se utiliza do patriarcado para nos 
dividir e, assim, aumentar a exploração de nossa classe! 
As trabalhadoras puderam levar seus � lhos e � lhas ao encontro, em 
que promoveu integração das crianças com atividades recreativas. 
A manutenção e consolidação de práticas como esta democratizam 
a participação de mais trabalhadoras. É assim que esta gestão do 
Sintcom-PR tem conseguido garantir a plena participação das mu-
lheres na luta!
Construímos nossas pautas estaduais para referendarmos no En-
contro Nacional e elegemos nossa delegação estadual, composta 
por 11 delegadas e 1 observadora. Elas nos representarão nos dias 
25 a 27 de maio em Recife, com as demais delegadas de todo Bra-
sil. A lista das trabalhadoras eleitas está no site do sindicato.

Este encontro rea� rmou nossa política de independência frente do 
Estado e patrões e autonomia frente aos partidos políticos, fortale-
cendo o trabalho de base e nossa organização nos nossos locais de 
trabalho em todo Paraná. Firmes!

solidação de nossos direitos.
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Começa pagamento das ações 
do PCCS 1995 no Paraná

Depois de muita pressão no campo jurídico e político, a ECT 
começou a pagar a diferença das progressões do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários de 1995 no Paraná que, apesar de 

serem asseguradas na legislação, foram descumpridos pela empresa 
ao longo dos anos.

Essa conquista histórica é fruto da resistência dos trabalhadores que 
não aceitaram a imposição do Plano de Carreira de 2008, conheci-
do como PCCS da escravidão, e continuaram exigindo os benefícios 
previstos no plano anterior. O Sintcom-PR ganhou uma ação coleti-
va que obriga a ECT a pagar todas as progressões previstas no PCCS 
1995. O processo ainda não foi concluido, mas já está garantido que 
os trabalhadores têm direito de receber os valores que deixaram de 
ser pagos pela empresa e as correções dos steps.

Até agora, cerca de dois mil trabalhadores já entraram com ação in-
dividual, através da assessoria jurídica do Sintcom-PR, e alguns já 
receberam os valores devidos.

Essa vitória na justiça bene� cia toda a categoria, mas é necessário 
que cada trabalhador entre com uma ação individual para calcular 
os valores que tem direito de receber. Se você ainda não ingressou 
com essa ação, confi ra os documentos necessários no site e procure a 
assessoria jurídica do Sintcom-PR o quanto antes!

JURÍDICO

Incorporação de R$ 50 
da GIP deve ser paga com 

retroativo a maio

GRATIFICAÇÃO

A Grati� cação de Incentivo à Produtividade (GIP), imposta 
pela Empresa para não reajustar diretamente nossos salários 
na última campanha salarial, deve começar a ser incorpora-

da no contracheque de agosto. A primeira parcela, de R$ 50 reais, 
deve ser incorporada logo após a aprovação das contas da ECT, o que 
pode ocorrer até o mês de julho. Entretanto, a claúsula 63 do Acordo 
Coletivo garante que os valores sejam pagos com retroativo ao mês 
de maio, mesmo que a aprovação da empresa atrase.

Com a incorporação, esse valor passa a re� etir no cálculo do anuê-
nio, das horas-extras, do adicional de 30% dos carteiros, demais gra-
ti� cações e descontos. 

Não podemos esquecer que a criação dessa grati� cação no ano pas-
sado fez parte de uma manobra imposta pela direção da ECT para 
enfraquecer nossa luta. Esse golpe teve o aval dos sindicatos pelegos 
ligados à Articulação Sindical (CUT/PT) e PCdoB, que preferiram 
sacri� car a campanha salarial da nossa categoria para garantir, a 
qualquer custo, a reeleição da presidente Dilma Roussef. Na prática, 
tivemos um aumento salarial de 0% e todo reajuste foi pago em for-
ma de grati� cação, com a promessa de uma incorporação parcelada 
e atrelada ao lucro da empresa.

Ainda sobram R$ 150,00 de GIP que devem ser incoporados da 
seguinte forma:

- R$ 50, em maio de 2016 (sem atrelamento à produtividade);

- R$ 100 de acordo com a lucratividade da ECT. A cada R$ 20 milhões, 
acima dos R$ 100 milhões de lucro líquido, a empresa vai incorporar 
mais 2% ao salário do trabalhador. Isso signifi ca que a GIP só será ple-
namente incorporada ao salário-base quando o lucro da ECT atingir 
R$ 1 bilhão.

BOCA NO TROMBONE

João Negrão
Além da sobrecarga e das péssimas condições de trabalho, os 
trabalhadores do prédio central dos Correios, em Curitiba, en-
frentam novos ataques. Agora, a ECT tenta retirar a assistência 
social da sala reservada na qual atende individualmente os tra-
balhadores. O Sintcom-PR já entregou documento à Diretoria 
Regional rejeitando essa ameaça e cobrando providências para 
os problemas enfrentados.

CDD Foz do Iguaçu
Os trabalhadores aprovaram indicativo de greve para cobrar so-
luções para as péssimas condições da unidade. Além das altas 
temperaturas e da falta ventilação adequada, os trabalhadores 
sofrem com a 
sobrecarga de 
trabalho e com 
os maus tratos 
dos clientes de-
vido a atrasos 
das correspon-
dências.

AC Jandaia do Sul
Além do péssimo funcionamento do sistema SARA, as agências 
do interior sofrem com a falta de segurança e sobrecarga de tra-
balho. Na AC Jandaia do Sul, os principais problemas são a falta 
da espaço e falta de condições de trabalho.

Porta-giratória nas agên-
cias
A AC Jataizinho é uma das únicas 
agências do interior com porta girató-
ria. A vitória dos trabalhadores do lo-
cal, entretanto, só chegou após a agên-
cia sofrer mais de dez assaltos. 

Outra vitória foi a instalação de ar con-
dicionado no local. Seguimos na luta 
pela instalação de porta giratória em 
todas as agências. Vamos à luta por se-
gurança aos atendentes!

da espaço e falta de condições de trabalho.

ENVIE SUA DENÚNCIA!

sintcompr@uol.com.br


