
CHAPA 86: Correios Público, patrimônio dos 
trabalhadores e da sociedade composta pelas 
atendentes comerciais Lucila Correia e Sandra 
Reis concorrem na Eleição do Conselho de 
Administração dos Correios. Vote em quem 
defende os trabalhadores. 

A eleição para o conselho de administração 
acontecerá nos dias 29/04 a 09/05.   
Os trabalhadores receberão uma senha e votarão 
pela internet em casa ou nos locais de trabalho 
através do link: http://eleicoesca.postalis.org.br/ 
Vote em quem defende os trabalhadores.
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Sem nenhum debate com as represen-
tações  e os (as) trabalhadores(as), o 
presidente dos Correios, Giovanni Quei-
roz, anunciou no dia 14/04/2016, em 
Brasília, a possibilidade de duplicação 
das redes de franquias em todo o país. 
Após reunião com diretores da Asso-
ciação Brasileira das Franquias Postais 
(Abrapost) e da Associação Nacional 
das Entidades Regionais de Agências 
de Franquias Postais (Apost), ficou 
claro que a intenção da ECT é diminuir 
os investimentos na estrutura estatal 

para priorizar ampliação de oferta de 
serviços em rede franqueada, isto é, na 
rede terceirizada composta por cerca 
de mil agências (AGF).

O fechamento de 2000 (duas mil) 
agências próprias em todo o Brasil, a 
falta de concursos públicos para aten-
dentes comerciais e, agora, com o 
anúncio de ampliação dos serviços dos 
Correios na rede franqueada é o passo 
decisivo rumo à privatização e, conse-
quentemente, a demissão em massa 
dos trabalhadores. No último Conselho 

de Sindicato da FENTECT (Consin), re-
alizado no dia 20/01/2016, em Brasília, 
em caráter de urgência, foi discutido, 
dentre outros assuntos, os planos de 
demissões e perseguições aos traba-
lhadores. 

Vamos enfrentar juntos esses ata-
ques e expor à população do Brasil 
o desmonte que estão promovendo 
nos Correios. Participe da paralisação 
Nacional no dia 27 de abril, não seja 
omisso. Sua participação é muito im-
portante!

Por maioria absoluta dos votos foi apro-
vado o indicativo de greve em assembleia 
realizada na sede do Sincotelba. No dia 
27/04 todos os trabalhadores cruzarão 
os seus braços contra a precarização que 

a gestão está fazendo nos Correios. Os 
trabalhadores também aprovaram a con-
tratação de um médico do trabalho, para 
contrapor as resistências da empresa em 
reconhecer os acidentes de trabalho, as 

doenças ocupacionais e com isso negar 
a CAT (Comunicação de Acidente de Tra-
balho). Consciente do aumento nas des-
pesas do sindicato foi aprovado também 
o acréscimo de 0,5% nas mensalidades.

A Comunicação de acidente de traba-
lho (CAT) é uma garantia legal dos(as) 
trabalhadores(as), porém vem sendo 
negada  de maneira irresponsável pe-
los médicos do trabalho dos Correios. 
Somente quem já recorreu ao serviço 
médico da ECT em busca da CAT sentiu 

na pele o descaso dos médicos com a 
saúde dos trabalhadores. No momen-
to em que mais precisamos, a empresa 
vira as costas e desfaz das lesões de-
correntes das péssimas condições de 
trabalho nas agências e centros ope-
racionais classificando-as como lesões 

degenerativas, ou seja, naturais do des-
gaste do corpo pela idade. Por isso o 
Sincotelba para minimizar o problema 
dos seus associados vai contratar um 
médico do trabalho que fará atendi-
mento na sede do sindicato.

Só a luta muda a vida.
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Fechamento de agências próprias
e ampliação da rede franqueada
entregam os Correios ao capital privado

A assembleia no dia 19 de abril
definiu novos rumos da categoria 

Médico do trabalho da ECT age como 
carrasco, mas sua obrigação é reconhecer 
com justiça as lesões dos trabalhadores


