
A crise financeira da ECT é uma farsa. Os 
atos da gestão desmascaram o anún-
cio feito pelo presidente da estatal. 
Não existe falta de dinheiro, pois ele 
continua sendo esbanjado por todos 
os lados, inclusive em pagamentos su-
perfaturados à Postalsaúde. Depois de 
dois anos de suspensão, a CBFS (Con-
federação Brasileira de Futsal) voltou 
a ter o seu patrocínio garantido pelos 
Correios. Para a estatal que diz não ter 
dinheiro, pouco importou os escândalos 
da reprovação do balanço financeiro e 
o desvio de R$ 31 milhões do patrocí-
nio dos Correios e Banco do Brasil entre 
2013 e 2014.

Enquanto os trabalhadores sofrem 
com o fechamento de agências, retirada 
dos 15% aos sábados, não pagamento 
de horas extras, dobras nos distritos e 
sobrecarga de trabalho, a preocupação 
da nova gestão é patrocinar o Futsal. 
Uma verdadeira afronta aos trabalhado-
res, não tem dinheiro para trocar os uni-

Um contrato de 5 anos entre  
Correios e a Claro para ligar 
unidades operacionais de apenas 
R$696.319.854,32 (seiscentos e 
noventa e seis milhões, trezentos 
e dezenove mil, oitocentos 
e cinqüenta e quatro reais e 
trinta e dois centavos). Contrato 
assinado em 07/03/2016, bem 
depois da chamada para cortar 
despesas.   Abra o olho, venha 
para a luta e não acredite nos 
discurso da gestão. O colapso 
financeiro foi fabricado apenas 
para atingir os funcionários.
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Novos  contratos sempre com valores 
milionários dizem que crise não existe

Colapso financeiro nos Correios
é para atingir os funcionários

SEM PCCS 
JUSTO TODOS 
ESTACIONAM 
NA CARREIRA

formes, prover as agências de produtos, 
fazer a manutenção da frota de veículos, 
dar condições de trabalho nas unidades, 
contratação em concurso público, dar 
qualidade de vida e melhores salários 

aos seus funcionários. Todos os dias 
aparecem novas provas: não existe dé-
ficit financeiro, existe uma manobra 
contábil e um plano de sucateamento 
para justificar a privatização. 

Não existe nos Correios um PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários). Desde 
o PCCS 1995 os trabalhadores amargam nos mesmos cargos sem qualquer 
perspectiva de avanço na carreira.  Contra a vontade de todos um PCCS foi 
implantado e até o momento, nenhuma das promessas foi cumprida. As perdas 
são evidentes, antes as progressões salariais equivaliam ao percentual de 5% 
nos salários, com PCCS 2008 os valores caíram para 2,54% na época, na prática 
equivalem a apenas 1,92%  de aumento nos salários. Empurram uma isca gorda 
para os trabalhadores, mas deixaram todos engasgados com um pesado anzol. 
Chega de ilusão, precisamos de um PCCS verdadeiro e justo que possibilite o 
desenvolvimento da carreira e salários melhores.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 27/20 16; Data de Assinatura: 07 /03/1 6; 
Contratada: 24.273.816/0001-57/CONSORCIO 
REDE CORREIOS, SENDO A LIDER DO 
CONSORCIO: 40.432.544/0001-47/CLARO 
S.A.; Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÕES COM A FINALIDADE 
DE INTERLIGAR UNIDADES PREDIAIS POR 
MEIO DE UMA REDE DE COMUNICAÇÃO DE 
DADOS IP, INCLUINDO SERVIÇOS ADICIONAIS, 
REPASSE DE CONHECIMENTO, SERVIÇO DE 
DISTRIBUIÇÃO MULTICAST E GERÊNCIA DA 
REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS IP.; Origem: 
Pregão Eletrônico 15000144/20 15; Vigência: 07/03/16 
a 07/03/21; Valor Total: R$ 696.319.854,32 (seiscentos e 
noventa e seis milhões trezentos e dezenove mil oitocentos 
e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)



A válvula de escape para garantir au-
mento na renda tem sido a Remune-
ração Singular e ITF (Incremento por 
Tempo de Função). Difícil de conseguir, 
pois servem como moeda de barganha. 
Para ser eleito só ficando nas mãos dos 
gestores. 

Os privilegiados se acham deuses 
recebendo suas gratificações e a  ECT  
sobrecarrega a folha de pagamento. Em 
2012 foram gastos R$ 253.446.463,78, 

no entanto em 2015 o valor pulou para 
343.994.206,56, ou seja, em apenas 4 
anos a ECT gastou 1.185.967.458,51 
(um bilhão, cento e oitenta e cinco mi-
lhões, novecentos e sessenta e sete mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos).  Ainda dizem 
que existe crise.  Quando as contas de 
2015 forem aprovadas e apresenta-
das, comprovaremos que a redução de 
despesas é apenas para quem está no 

chão da fábrica, pois todos os anos a re-
muneração singular e  ITF aumentam, 
enquanto um simples 5% nas gratifi-
cações por função foi cortado. Muitos 
atendentes, OTTs, carteiros e motoris-
tas tem seu pedido de incorporação da 
gratificação negado, mesmo após com-
pletar 10 anos de função. Faça sua so-
licitação por escrito, entregue ao seu 
gestor. Caso seu pedido seja negado, 
procure nossos advogados.

Contratado para fazer o serviço de car-
teiro, um MOT queimou a imagem dos 
carteiros ao dar fim às cartas no distrito 
no CDD/Cajazeiras. Por ser MOT (mão 
de obra terceirizada), a pessoa nessa 
condição não tem os mesmos direitos,  
salário,  estabilidade  e compromisso  

de um concursado, no entanto ainda 
que proibido, trabalham com a mes-
ma farda dos concursados. Desde 
2011,  1.111 (um mil e cento onze) apro-
vados aguardam serem contratados, 
no entanto a ECT responde com mão 
de obra terceirizada. 

SINCOTELBA incentiva todos os 
cidadãos a assinarem o abaixo assi-
nado dos trabalhadores dos Correios 
contra o PLS 555/15, para manter o 
Correio público de qualidade. Com a 
privatização a qualidade do serviço 
cai e tudo piorar.
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Remuneração Singular e ITF  
são usadas como barganha 

MOT não trabalha corretamente
e envergonha os carteiros

“ FA L A  C A J A Z E I R A S ”

 Evite sustos com os valores de suas despesas médicas na PostalSaúde –Verifique suas solicitações 
com exames, procedimentos, cirurgias e extratos,  fazendo consulta no site: www.postalsaude.com.br 

 Licença paternidade é sancionada em 08/03/2016 pela presidenta Dilma  – Amplia de 5 para 20 dias 
o direito dos pais em acompanhar seus filhos recém nascidos ou adotados. 

 Transferência do CDD PLATAFORMA para o bairro do Lobato – Desde o dia 07/03 o CDD PLATAFORMA 
passou a funcionar na Avenida Suburbana – Lobato. Próximo ao antigo Motel Mustang. Sincotelba cobra 
da gestão a permanência de um segurança na unidade. Fechamento das unidades aos sábados 

 Trabalho aos sábados – Não permita que a empresa retire seu direito. Procure o SINCOTELBA se você mais de 
10 anos trabalhando aos sábados. O SINCOTELBA vai entrar com ação de incorporação do valor dos 15% no salário.  

FIQUE LIGADO


