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REPÚDIO

Em entrevista à rádio CBN – São Paulo, 
divulgada em 04/07 (última segunda-
-feira) no site da emissora, o presidente 
dos Correios, Guilherme Campos, mos-
trou suas ‘garras’ pela primeira vez ao 
disparar que a crise financeira da em-
presa é reflexo da postura dos fun-
cionários. Segundo Campos, uma das 
coisas que mais preocupa ele é o alto 
índice de absenteísmo. Mas em nenhum 
momento se preocupou em destacar a 
sobrecarga e as péssimas condições de 
trabalho a que estão submetidos os(as) 
trabalhadores(as). O desfalque de 20 mil 
ecetistas no quadro efetivo da estatal, 
agravado por sucessivos PDIAS/ PDV’s, 
também foi ignorado.

Sobre a urgência de contratação, 
afirmou ser impossível e destacou que a 
prioridade é aumentar a produção e cor-
tar cargos; com possibilidade de abrir 
mais planos de demissão voluntária.

Com essa atitude, o presidente ocul-
ta a ineficiência da gestão e coloca a po-
pulação, que sofre com a má qualidade 
dos serviços, contra os(as) emprega-
dos(as). Dessa forma, pode se concluir 
que a única intenção dele é cumprir a 
agenda do governo golpista instalado 
no país: privatizar os Correios!

MESMA TÁTICA

Para implementar um golpe de esta-
do no Brasil, ao retirar do poder Dilma 
Rousseff, presidenta eleita com mais 
de 54 milhões de votos, uma das táti-
cas dos  golpistas foi recorrer à grande 
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mídia para disseminar ódio e  calúnias 
para manipular as massas, usando como 
pano de fundo o combate à corrupção. 
Corrupção essa que derrubou três mi-
nistros, inclusive o da transparência, em 
menos de 2 meses de governo Temer . 

Ao recorrer a um dos canais de co-
municação da Globo (a rádio CBN) para 
culpar a categoria pela crise, Guilherme 
Campos,  faz o mesmo: joga a socieda-
de contra a empresa e os funcionários 
e, dessa forma, busca manipular a opi-
nião pública para legitimar uma possí-
vel privatização dos Correios, defendi-
da abertamente por Michel Temer.

 Desmascarando os 
argumentos dos corruptos: 

 Em votação na Câmara dos Depu-

FORA!

“Crise financeira 
nos Correiros é 
culpa da atitude 
dos funcionários”

 Guilherme Campos 

tados, o prefeito de Montes Claros-
-MG, Ruy Muniz (PSB), foi preso pela 
PF por suspeita de corrupção um dia 
depois de citado como símbolo de 
honestidade por sua esposa, depu-
tada Raquel Muniz (PSD), que votou 
pelo impeachment;

 Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi afas-
tado pelo STF e com grande chance 
de ser cassado por suspeita de que-
bra de decoro e corrupção, o que o 
levou a renunciar em 07/07 (última 
quarta-feira).

  Gravações de conversas entre Sér-
gio Machado (ex-presidente da 
Transpetro) e Romero Jucá (ministro 
presidente interino de Temer) reve-
lam estratégia do golpe e tentativa 
de por fim à Lava Jato, são suficien-
tes  para demonstrar a farsa em cur-
so no Brasil.

 Desmascarando os 
argumentos de Campos:

 Senhor, Guilhrme Campos, motivos 
é que não faltam para você justificar 
a crise da ECT: quase R$ 1milhão de 
aluguel em prédio terceirizado em 
Salvador, R$ 42 milhões para troca 
de logomarca,  R$ 300 milhões para 
CorreiosPar; R$ 300 milhões de pa-
trocínio nas Olimpíadas e rombo de 
R$ 5,6 bilhões do Postalis são alguns 
exemplos. Fique sabendo que a cul-
pa não é do trabalhador, mas da má 
gestão.
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Quero tornar pública minha indignação com a postura do atual presidente do GRECOS que, de 

forma arbitrária, se recusa enviar minha ficha de filiação para a empresa desde abril. Solicitei 

minha associação ao grêmio, em primeiro lugar porque tenho direito, pois sou funcionário dos 

Correios; em segundo, porque o clube é do trabalhador e não de um presidente. 

Importante lembrar que, por duas vezes, foram questionadas essas posturas e as desculpas não 

me convenceram: na primeira disseram que foi um engano e que seria corrigido; na segunda 

tentaram me calar com um quite para a festa de junho (denominada de forró do love), com a 

mesma promessa – até então não cumprida - de solucionar o problema. Porém, como várias 

outras contradições , o informativo 29/2016 do Grecos fez campanha de filiação, inclusive, com 

possibilidade de filiar parentes, amigos e empresas.  

Essa e outras violações cometidas pela atual diretoria do Grecos não podem continuar!

Como funcionário dos Correios só me resta perguntar: quando vou ter meu direito respeitado?

Por mais de 2 anos, a Diretoria Regional 
da Bahia mantém no Complexo Ope-
racional de Pirajá, BR 324, em Salvador, 
aproximadamente 50 veículos abando-
nados, entre Ducatos, Kombis, Fiorinos, 
Cangos, empilhadeiras, motos e cami-
nhões. Adquiridos com recursos públi-
cos, deveriam estar a serviço da popula-
ção baiana ou leiloados para gerar receita 
extra para resolver o caos nas unidades 
operacionais, administrativas e agências 

Descaso triplo em Pirajá: veículos abandonados por 
direção dos Correios servem de foco para mosquito 
transmissor do Zika e criadouro para ratos 

FIQUE 
LIGADO

 Josué Canto, presidente do Sincotelba, participa de uma nova reunião dia 11/07, 
em Brasília, com mais 35 sindicatos para traçar pontos de ações unificadas contra o 
processo de privatização dos Correios e precarização do serviço. A luta já começou 
e unidos somos mais fortes!

DENÚNCIA

Leilão seria uma boa 
alternativa para geração 
de receita extra

em todo o estado. Entretanto, por opção 
da DR-BA, permanecem abandonados, 
a céu aberto, servindo, apenas, de cria-
douros para o mosquito transmissor do 
zika vírus (causador de microcefalia em 
bebês) e de ratos (transmissores de do-
enças como a leptospirose).

Entre os veículos, foram contabiliza-
dos pela diretoria do Sincotelba: 2 Kom-
bis, 3 Cangos, 5 Fiorinos, 7 caminhões, 
9 empilhadeiras e 20 Ducatos; além de 
dezenas de motocicletas. Completam o 
senário de abandono total, uma torre 
de cadeiras velhas, dezenas de CPU’s 
(unidade central de processamento) e 

armários. Resta a ECT esclarecer porque 
motivo deixa a empresa abandonada e 
tenta responsabilizar os(as) trabalha-
dores(as) carteiros, atendentes, Ott’s e 
administrativos pelo caos. Contra fatos 
não há argumentos! Cadê as normas? 
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