
2015 - Um ano marcado por ataques 
aos trabalhadores dos Correios. Um ano 
que exigiu dos Ecetistas  muita garra, 
unidade e reflexão.

Precarização do plano de saúde,  

25.98% de desconto do trabalhador 
para o Postalis, tentativa de retirada 
do ticket peru, suspensão do aumen-
to de 5% nas funções são exemplos de 
ataques claros aos trabalhadores. 

Mesmo trabalhando em ambientes 
insalubres, sem estrutura e sem valori-
zação, de norte a sul do Brasil, os traba-
lhadores demonstram na prática o seu 
comprometimento com a Ect. Surpre-
endentemente, no dia 14 de novembro 

2015, A nova gestão dos Correios apre-
sentou aos trabalhadores e à população 
um rombo de quase R$ 900 milhões de 
reais nas contas da estatal. Mas, afinal, 
onde foi aplicado esse valor? 

Para fechar 2015 com chave de ouro, 
“o bom velhinho”, trouxe em seu saco  
apenas a continuidade da política de 
ataque aos trabalhadores, pois seus 
ajudantes presentearam a todos com 
a suspensão das folgas de final de ano. 
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Administração dos 
Correios retira folga 
de final de ano

No dia 17 de dezembro, a Polícia Fede-
ral deflagrou a Operação Positus que 
apura fraudes no fundo de pensão do 
Correios. O rombo encontrado nessa 
operação foi de 370 milhões de reais. 
De acordo com a PF, foram expedidos 
sete mandados de busca e apreensão: 
dois em São Paulo, três em Brasília, um 
em Belém e um em João Pessoa.

A PF informou que também foi expe-
dido um mandado de prisão preventiva 
para Fabrizio Neves, um dos donos de  
dois fundos com aplicações do Posta-
lis e principal investigado na operação. 
Segundo a polícia, Neves está foragido 
e teve o nome incluído na lista vermelha 
da Interpol (a polícia internacional).

A irresponsabilidade com o dinheiro 
suado do trabalhador não para por aí. 
No início de 2015, por exemplo, o Fundo 
apresentou cerca de 6 bilhões de déficit. 
Pior que isso foi saber que a culpa por 
aplicações mal sucedidas recaiu nova-
mente nos ombros dos trabalhadores, 
que podem desembolsar o equivalente 
a 25.98% do seu salário par arcar com 
prejuízos por mais 15 anos.  Outro fator 
que contribuiu para revolta e reação, 
foi saber que conselheiros eleitos pelos 
trabalhadores votaram contra a base. 

A partir da reação da classe traba-
lhadora e da criação de uma CPI para 
investigar irregularidades em fundos 
de pensão complementar, os respon-

sáveis por administrar mal o Postalis 
suspenderam temporariamente o 
repasse. Todos responsáveis tem que 
devolver o dinheiro do trabalhador e 
pagar pelos seus atos. Em 2016, con-
tinuaremos de olho!

Operação da Polícia Federal 
investiga fraudes no Postalis

Nova presidência e velhas práticas



Todos sabem que a fixação e a cobrança 
de metas são uma realidade em qual-
quer empresa. Mas, infelizmente, os 
gestores da ECT ultrapassam os limites 
do poder diretivo (poder de chefe) e 
submetem os trabalhadores a situações 
ofensivas e desgastantes.

Receber mensagens via celular 
(SMS) de cunho ameaçador e ofensivo 
enviadas por seu (sua) superior hierár-
quico; Ouvir no TLT (treinamento em 
local de trabalho) ou em reuniões da 

chefia a exposição de qualquer traba-
lhador a vexame por conta do ritmo de 
trabalho; Ameaças públicas ou parti-
culares de retirada de função, caso as 
metas não sejam atingidas;  ameaça de 
transferência por produtividade baixa, 
principalmente quando o retorno da 
licença médica é por acidente de tra-
balho, você pode está sendo vítima de 
assédio moral.  

Qualquer imagem ofensiva no celu-
lar pode servir de comprovação, basta 

ir ao cartório e registrar o documento, 
solicitando do escrevente a transcrição 
do teor das mensagens recebidas. 

E não esqueça o ASGET dos Correios 
tem a obrigação de registrar as queixas 
de assédio.

Sofreu assédio, dê queixa, 
procure o sindicato e lembre-se, 
na hora faça uma declaração do 
ocorrido e peça aos colegas que 
testemunharam para assinarem.

O trabalho dos carteiros além de peno-
so é perigoso, por isso precisamos ficar 
atentos ao projeto de lei complemen-
tar 555/10. O projeto trata da aposen-
tadoria especial para servidores(as) que 
exercem, por 25 anos, atividades preju-

diciais à saúde ou à integridade física.
A proposta do poder executivo busca 

regulamentar o inciso III do parágrafo 4º do 
artigo 40 da Constituição de 88. No caso 
dos Correios, interessa diretamente aos 
carteiros que aguardam aprovação desde 

2010. Diante da atual crise política e eco-
nômica no Brasil, onde a prioridade é re-
tirada de direitos da classe trabalhadora, 
cabe aos Ecetistas, aos sindicatos e à Fen-
tect, abrir os olhos e unir forças em prol da 
aprovação do PLC 555/10. Fique atento!
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Fixação e cobranças de metas 
excessivas é assédio moral

A esperança da aposentadoria especial 
para os carteiros está no PLC 555/10

A P O S E N TA D O R I A  E S P E C I A L

O presidente Josué Canto em nome de toda diretoria 
deseja a todos os trabalhadores e seus familiares um 
ano novo repleto de glória e muitas conquistas.

Que 2016 seja um ano repleto de muita luta, paz, 
saúde, amor, sucesso e prosperidade!

Feliz ano novo!

Independência para lutar, só a luta muda a vida!


