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Tentativa de golpe no Sintcom-PR é caso de polícia 
Dirigentes do Sintcom-PR denunciaram à polícia Civil 

tentativa de golpe promovido pela Intersindical

Colegas de trabalho, inconformados com a demissão injusta 
do empregado Jorge de Lima Neto, o “Jorginho“ do CTC
GTurn 2, espontaneamente, começaram a se manifestar con-
tra a atitude dos Correios. Eles escreveram cartas para o dire-
tor regional questionando a demissão do colega. 
As correspondências relatam o quanto Jorge é trabalhador, 
competente e esforçado.
A demissão do empregado foi motivada por discussão em 
relação a trabalho. De acordo com colegas de trabalho que 

presenciaram o desentendimento, a gestora de Jorge afirmou 
que faria de tudo para demiti-lo, que seria questão de honra.
O Sintcom-PR repudia a atitude dos Correios e não medirá 
esforços, juntamente com toda a categoria, para que a de-
missão desse colega seja revertida.
Se você conhece o Jorge ou também ficou indignado com a 
demissão de nosso companheiro de trabalho, faça sua carta 
apoiando o trabalhador e exigindo que nosso colega retorne 
imediatamente ao trabalho. 

Na tarde de 6/2, dirigentes do Sintcom-PR registraram Boletim 
de Ocorrência em que foi denunciada a tentativa de golpe 
realizada por pessoas ligadas a Intersindical. 
No documento, registrado pela Polícia Civil, foram relatados ca-
sos de calúnia, difamação e desconstrução da imagem do 
secretário geral do Sintcom/PR, Marcos Rogério Inocêncio 
(China). “Segundo o noticiante, pessoas ligadas a Intersindical 
estão usando as redes sociais para denegrir sua imagem. 
Também estão afirmando em grupos de internet que o 
noticiante não é mais o secretário geral, fazendo com que os 
representados do sindicato fiquem confusos em relação à 

representatividade do noticiante”, diz o boletim.
De acordo com China, parte dos diretores do sindicato 
romperam com o grupo político ligado a Intersindical, que 
tomava posições contrárias aos interesses dos trabalhadores. 
Inconformados com o rompimento os integrantes da 
Intersindical arquitetaram golpe para destituir o secretário 
geral e o secretário de finanças, administração e patrimônio, 
Adailton Francisco Cardoso (Dadau).
“Tomamos esta e outras medidas no sentido de organizar o 
sindicato, que vinha sendo usado para interesses que não são 
da categoria”, afirma.

Empregados se unem para reverter demissão 
injusta de colega com mais de 25 anos de casa



Correios atacam trabalhadores com 
custeio da Postal saúde

No início de janeiro, os Correios apresentaram, em Brasília, a proposta para custeio 
da Postal Saúde. Ela  não propõe melhorias ao plano de saúde dos Ecetistas, ao 
contrário, favorece os altos cargos e arrocha ainda mais os baixos salários 
praticados na Empresa (O pior entre as estatais).
Da forma que a proposta foi apresentada, em curtíssimo espaço de tempo o plano 
será impagável para os cargos de base. Usando-se o exemplo de um carteiro com um 
ano de casa e que não possui dependentes, fora a mensalidade, que comprometerá 
cerca de 20% do salário líquido, ainda incidirá o compartilhamento de consultas e 
exames. 
Para os empregados que possuem dependentes será cobrada uma mensalidade por 
pessoa que utilizar o plano.
De acordo com a Comissão Paritária Representativa dos Trabalhadores, o Plano de 
Saúde compromete menos de 10% da receita total dos Correios, que é produzida 
pelos próprios trabalhadores, este valor pode e deve ser absorvido pelos Correios.

ASSEMBLEIA GERAL
18 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

Iremos deliberar sobre:

1- Avaliação do dempenho dos secretários e membros da Diretoria Colegiada

2- Decidir sobre a manutenção ou substituição de membros da Diretoria Colegiada

3- Apurar violação ao estatuto do Sintcom-PR por membros da Diretoria Colegiada

4- Discutir a destituição dos dirigentes membros da Diretoria Colegiada que tenham violado o estatuto.

5- Apurar e deliberar sobre a exclusão de trabalhadores sindicalizados que eventualmente tenham trabalhado 
em prejuízo do Sintcom-PR ou que tenham praticado atos incompatíveis com o estatuto do Sintcom-PR.

● CURITIBA - na sede do Sintcom-PR (R. Engenheiros Rebouças, 1595), às 14h30

Proposta de reforma da previdência 
dificulta acesso à aposentadoria

O projeto de reforma da Previdência Social elaborado pela 
equipe econômica do governo foi encaminhado para a 
Câmara por meio da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287. 
A PEC é baseada em um cálculo cujo resultado aponta um
 “déficit” de cerca de R$ 150 bilhões na Previdência em 2016.
De acordo com a Central dos Sindicatos Brasileiros, “é preciso 
deixar bem claro para toda a sociedade que o chamado 
‘rombo da Previdência’ é uma inverdade. Ao afirmar que a 
Previdência é deficitária, levam em consideração apenas as 
contribuições feitas por trabalhadores e empresas”.
“A Previdência, no entanto, segundo a Constituição Federal 
(artigo 195), faz parte da Seguridade Social. [Assim], se levar-
mos em consideração todas as fontes de financiamento que 
compõem a Seguridade Social, o sistema registrou um supe-
rávit de R$ 11 bilhões em 2015”.
Confira no quadro ao lado o comparativo entre o atual sistema 
previdenciário e o que propõe a PEC 287:

NOTÍCIAS
Como é hoje Proposta do governo 

(PEC 287)

Idade Mínima

65 anos para 
homens, 60 para 

mulheres (15 anos 
de contribuição); ou 

a soma de idade e 
contribuição de 95 
anos para homens 

e 85 anos para 
mulheres.

65 anos para homens 
e mulheres (25 anos 
de contribuição e 49 

anos para ter acesso ao 
benefício integral).

A PEC também prevê 
um reajuste de idade 
mínima conforme o 

aumento da expectativa 
de vida da população 

brasileira.

Aposentadoria 
por tempo de 
contribuição

35 anos de 
contribuição para 

homens e 30 
para mulheres, 

independentemente 
da idade.

Não existirá.

Pensão por 
morte

O pensionista tem 
direito a 100% do 
benefício recebido 
pelo contribuinte 

falecido.

O pensionista terá 
direito a apenas 50% 
do benefício recebido 

pelo contribuinte 
falecido + 10% por cada 

dependente.


