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Os trabalhadores dos Correios tomaram as ruas 
de diversas cidades em todo o Paraná no Dia 
Nacional de Paralisação e Mobilização contra a 
reforma da Previdência e a reforma Trabalhista, 
em 15/3.
O recado foi claro: os trabalhadores não aceitam 
as propostas de mudança.
Em Curitiba os trabalhadores dos Correios se 
uniram a outras categorias em ato realizado na 
Praça Nossa Senhora de Salete.

Trabalhadores dos Correios do Paraná participam
da greve nacional e unificada contra reformas 

da previdência e trabalhista

Curitiba

Trabalhadores também se manifestaram em Londrina 

#CONCURSOPÚBLICOJÁ!
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Em Paranaguá, graças à união dos 
trabalhadores, conquistas foram alcançadas. 
Eles fizeram greve por melhores condições de 
trabalho, por contratação de pessoal e contra 
atitudes truculentas dos gestores do CDD 
Paranaguá. 

A paralisação teve adesão de 99% dos 
trabalhadores da unidade.  

O gerente e o supervisor da unidade foram substituídos

Vitória dos trabalhadores
do CDD Paranaguá

Nos dias 8 e 9 de abril (sábado e domingo), 
será realizado o XIII Encontro Estadual de 
Mulheres Trabalhadoras nos Correios do Paraná. 

Todas as trabalhadoras paranaenses 
sindicalizadas (ativas, afastadas ou aposentadas) 
estão convidadas a participar.

Serão dois dias de debates, palestras, discussões 

e confraternização.
O evento será sediado em Guaratuba, na 

Colônia de Férias Sintcom-PR.
Para a melhor organização do evento, é 

imprescindível fazer a inscrição por meio do site 
do Sintcom-PR até o dia 3 de abril. As inscrições 
estão limitadas a 10 vagas por região.

Encontro Estadual de Mulheres será realizado em abril

Os trabalhadores dos Correios no estado do 
Paraná se juntaram com as demais categorias 
para  se manifestar  contra as medidas do 
governo e para mostrar aos Correios que 
estamos preparados para grande greve contra a 
mensalidade em nosso plano de saúde.

• CEE Londrina sofreu o 7º assalto a 
carteiro em 2 meses;

• Em Londrina, Ultramed volta a atender 
pela Postal Saúde;

• CTCE Londrina foi assaltado durante 
a madrugada, em 28/2, ninguém ficou 
ferido;

• Sobram cartas e carteiros faltam;
• Cerca de 70% dos trabalhadores de 

Londrina aderiram à paralisação contra a 
PEC 287 e a reforma trabalhista. 

• Em Arapongas a adesão na paralisação 
foi de 80%.

Curtinhas

Se você quiser alguém em quem confiar, 
confie em si mesmo. Quem acredita

XIII Encontro 
Estadual de Mulheres

sempre alcança.
Renato Russo

CDD Londrina Norte
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Fica proibido adoecer ou envelhecer 

Já no iní�cio da gestão, Guilherme Campos 
acusou a categoria pelo absenteí�smo nos Correios. 
Dez quilos nas costas, sob sol quente, chuva, ou 
em carros e motocicletas com defeitos, bicicletas 
quebradas, agências sem nenhuma segurança, 
parecem não fazer sentido para a presidência, 
como causa para o adoecimento.

A Distribuição Domiciliária Alternada que seria 
suspensa, segundo o presidente dos Correios, dá 
indí�cios de que prevalece em diversas unidades 
pelo Paí�s. Este novo formato altera o prazo de 
entrega das correspondências, sendo um ataque 
direto á população e aos empregados.

Os julgamentos para o pagamento do AADC 
e do Abono Pecuniário enfrentam a Justiça a 
passos vagarosos, enquanto a categoria anseia 
pelo resultado e a garantia de mais um direito. 
A entrega pela manhã é sempre tema de 

debate e a conta do fundo de pensão também 
promete afetar o bolso dos empregados. 
Enquanto isso, os atendentes laboram sem 
condições de trabalho e segurança. Para deixar os 
ecetistas ainda mais aflitos, a empresa anunciou 
uma proposta desonrosa sobre o plano de saúde 
dos trabalhadores durante a realização da 
Comissão Paritária de Saúde.

Nos últimos tempos, os Correios tem alegado um déficit bilionário e, para conter os 
problemas financeiros, são os próprios empregados que estão sofrendo com descontos

O presidente Guilherme Campos, 
capacho do governo, mostrou 
a que realmente veio. Além 
de sucatear os correios 
seguindo a cartilha para a 
privatização, quer “enxugar” os 
gastos retirando direitos dos 
trabalhadores como as férias. 
Quer também implementar a 
todo custo mensalidade ao plano 
de saúde. A nossa resposta vai 
ser GREVE por Correios 100% 
público, contra a privatização, 
contra o desmantelamento dos 
Correios e pela realização de 

concurso público.
Não a mensalidade no plano 
de saúde!
Mas não faltou dinheiro para 
premiar seis empregados da 
administração central com uma 
viagem de 11 dias ao exterior.
A decisão, assinada pelo 
presidente, Guilherme Campos,  
foi publicada no Diário Oficial da 
União , em 13/3.
Se por um lado falta dinheiro 
para gastos básicos nas 
unidades, a má gestão de 
Guilherme Campos patrocina 

vice-presidentes com viagens 
para acelerar a privatização. 
Não há investimento para 
os trabalhadores. Não se faz 
manutenção nos veículos e falta 
material de trabalho.
A gestão de Guilherme Campos, 
uma indicação política, tem o 
compromisso de fechar agências 
próprias para abrir agências 
franqueadas.
Somente com a mobilização 
de todos os trabalhadores 
poderemos barrar esses ataques 
a nossa categoria

Denúncia

#CONCURSOPÚBLICOJÁ!



Mulher perde mais do que o homem na reforma da Previdência
Mulheres enfrentam dupla jornada e dedicam 26,6 horas semanais ao lar enquanto os homens apenas 10,5 horas.

Tentativa de equiparação
Reforma da Previdência prevê idade mínima de 65 anos para homens 

e mulheres, apesar de rotinas serem muio diferentes
Dupla jornada

Comprometimento em casa

Tempo médio gasto com tarefas domésticas, por dia
Homens: 1,5 horas Mulheres: 3,8 horas

Dados do IBGE mostram que a mulher, quando tem 
filhos, dedica mais horas às tarefas da casa por dia

Homens
Sem filhos: 1 hora e 42 minutos

Com até 2 filhos: 1 hora e 30 minutos
De 3 a 4 filhos: 1 hora e 26 minutos

Com 5 filhos ou mais: 1 hora e 28 minutos

Pobreza

Mudanças propostas na reforma

Homens
Em situação de extrema pobreza: 1 hora e 45 minutos

Não pobres: 1 hora e 27 minutos

Mulheres
Sem filhos: 3 horas e 42 minutos

Com até 2 filhos: 4 horas e 12 minutos
De 3 a 4 filhos: 4 horas e 39 minutos

Com 5 filhos ou mais: 4 horas e 50 minutos

Mulheres
Em situação de extrema pobreza: 4 horas e 32 minutos

Não pobres: 3 horas e 27 minutos

Quanto mais pobres, mais tempo do dia as 
mulheres passam trabalhando em casa

Como era:
Opção 1: aposentadoria por tempo de contribuição

Tempo mínimo de contribuição: 15 anos para homens e mulheres
Tempo mínimo para conseguir o benefício integral: 35 anos para 

homens e 30 para mulheres

O que o governo quer:
Tempo mínimo de contribuição: 25 anos para homens e mulheres

Idade mínima: 65 anos para homens e mulheres
Tempo mínimo para conseguir o benefício integral: 49 anos para 

homens e 30 para mulheres

Opção 2: aposentadoria por idade
Idade mínima: 65 anos para homens e 60 para mulheres
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Denúncia
Os trabalhadores do CTE Curitiba estão sendo retaliados pela participação na 

paralisação do dia 15. Somente os empregados que não participaram da greve 
estão sendo autorizados a fazer horas extras. A gerência da unidade persegue 
descaradamente aqueles que exerceram seu direito de greve. 

Somente os escolhidos da chefia estão trabalhando fora de sua jornada normal, 
mesmo com a existência do memorando 792, que suspende a realização de horas 
extras e as convocações para trabalho nos finais de semana.

#CONCURSOPÚBLICOJÁ!


