
O Projeto de Lei do Senado (PLS) 
555/2015, que abre espaço para a pri-
vatização de estatais como Correios, 
Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal ao transformá-las em 
sociedades anônimas, pode ser votado 
a qualquer momento pelo Senado Fe-
deral. O projeto, que integra a Agenda 
Brasil - pacote de arrocho do governo 
federal - tramita na pauta do Senado 
em regime de urgência.

Abrir o capital das estatais para o 
capital, além de equivocado é oficializar 
a privatização, pois os acionistas priori-
zarão o lucro e jamais o papel social das 
empresas públicas e sua importância 
para o desenvolvimento do país.

Um projeto com vários pontos 
polêmicos: 

1 – O conselho de administração 
das estatais contará com 20% de 
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Quem era o CDD/Ilhéus, a referência 
da DR/BA em todo o Brasil, dono de 
títulos mil. A menina dos olhos para 
projeção de gestores, acabou de pro-
var que chegou ao maior título não 
por mérito dos gestores, mas com o 

sangue e suor dos trabalhadores, um 
verdadeiro diamante de sangue. No 
entanto o descaso da gestão mantem 
a unidade em péssimas condições de 
trabalho, sem climatização e dividin-
do espaço com veículos quebrados, 

carga e descarga no meio da rua, ex-
pondo os trabalhadores ao risco de 
acidentes e ao mercê dos meliantes. 

A estrela que brilhava,  
hoje está apagada.

CDD Ilheús diamante de sangue, 
o sangue dos trabalhadores

Projeto de lei pode transformar 
empresas públicas em S/A

membros independentes, isto é sem 
qualquer relação sindical ou partidária; 

2 – Impossibilidade dos membros 
do conselho possuírem parentesco 
com pessoas no comando da empresa 
ou do Poder Executivo, as regras valem 
também para comitês de auditoria, de 
indicação e avaliação.  Assim as esta-
tais saem do controle do governo, que 
é eleito pela população e passem a ser 
controladas pelo capital;

3 – Todas as empresas com capital 
social acima de R$ 1 bilhão, a indicação 
dos conselheiros deixaria de ser uma 
prerrogativa do Executivo e passaria a 
ser do Senado, uma verdadeira agres-
são constitucional.

Uma ação conjunta de Tasso Je-
reissati, Aécio Neves, Eduardo Cunha 
e Renan Calheiros. É a direita se orga-
nizando para tomar o poder econômi-
co do país.
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Desde 2008 a ADCAP- Associação dos 
Profissionais da ECT presente nas re-
gionais veste preto em manifestações 
públicas. Só que em 2008 essa mesma 
associação vestiu preto em protesto 
ao adicional de 30% que os carteiros 
passaram a receber.  Em 2015 não foi di-

ferente, sob o mote de defender a ECT 
as fotos encheram as redes sociais para 
chamar atenção da sociedade e isso de-
pois de terem encaminhado uma Carta 
ao presidente dos Correios.  Mas contra 
o que protestaram? Contra a dança das 
cadeiras que será feita na empresa com 

a nova gestão. Uma associação que só 
olha para o próprio umbigo. Defenden-
do seus cargos de gestão. Não agregam 
na campanha salarial, não agregam em 
favor da melhoria das condições de tra-
balho, não agregam em nada. Defen-
dem apenas o poder, pelo poder. 

A portaria do Departamento de coorde-
nação e governança das empresas esta-
tais – DEST, publicada no Diário Oficial 
da União no dia 23/12/2015, estabele-
ceu o limite máximo para o quadro de 
pessoal próprio das empresas públicas 
e sociedades de economia mista que a 
União, direta ou indiretamente, dete-
nha a maioria do capital social com di-
reito a voto, nos quantitativos.

O controle é feito contabilizando 

os empregados efetivos, comissiona-
dos, cedidos, requisitados, anistiados, 
reintegrados e empregados afastados 
por doença, acidente de trabalho ou 
qualquer natureza. Nas empresas es-
tatais federais, apenas os empregados 
com contrato de trabalho suspenso por 
aposentadoria por invalidez não são 
contabilizados. 

Essas regras servirão para duas coi-
sas, empresas desaparecerem e enxu-

gamento dos quadros funcionais, com 
sobrecarga de trabalho, como é o caso 
da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos - ECT, hoje tem um déficit de 
mais de 30 mil postos de trabalho, no 
entanto teve o limite fixado em ape-
nas 118.624 funcionários, ou seja, no-
vas contrações apenas depois de atos 
de gestão e observando o orçamento, 
na prática significa demissão dos tra-
balhadores. 
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TADCAP oculta seus reais interesses 
sob a farsa de defesa da ECT

Quadro de pessoal das estatais
sofre interferência do DEST
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	Postal Saúde – O prazo para o recadastramento de pai e/ou mãe no plano 
Correios Saúde foi prorrogado até o dia 29/01/2016. As regras para a entrega 
dos documentos permanecem as mesmas e seguem criteriosamente o que está 
estabelecido no Manual de Pessoal dos Correios (Regulamento/MANPES);

	Prazo para entrega da documentação da ação correção de saldo do FGTS  
– 29/01/2016. Na sede do SINCOTELBA; Documentos necessários: Cópias do RG, 
CPF, Comprovante de residência, Carteira de Trabalho, e Extratos analíticos do 
FGTS de 1999 a 2013.

	Número da ação do processo do INSS: 0030820-79.2010.401.3300   
– Justiça Federal.

	Lembre-se o DDA está suspenso até junho de 2016.


