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Direção da ECT despreza trabalhadores
de base e entidades sindicais

No discurso, a nova Direção da

ECT, empossada em novembro de

2015, tem defendido o diálogo com os

trabalhadores. Na prática, porém, o

que se vê é outra coisa. Os dirigentes

falam que o momento vivido pela em-

presa é grave e que a situação exige

mudanças. Para tanto, constituíram

Grupos de Trabalho com a missão de

formular propostas de reestruturação,

envolvendo diversas áreas e setores.

Ocorre que esses grupos não contam com trabalhadores das

áreas operacionais e nem com representantes das entidades

sindicais.

Os temas a serem abordados são os mais variados e

dizem respeito à Rede de Atendimento, Otimização Opera-

cional, Indenizações e Perdas, Postal Saúde, Despesas com

Pessoal, Custeio Administrativo, Patrocínios e Publicidade,

Investimentos e Ativos, Receitas e Tarifas Adicionais, Pos-

talis, entre outros. Difícil imaginar, portanto, que os tais

Grupos de Trabalho possam chegar a proposições corretas

e eficazes sem contar com a contribuição de quem realmente

operacionaliza e melhor conhece os serviços. 

Para encobrir o propósito restritivo, dando um verniz de-

mocrático ao processo de elaboração, a

Direção da ECT afirma que todos os

trabalhadores podem apresentar su-

gestões e que elas serão apreciadas

pelos grupos. Só que ninguém conhece

os autores dessas proposições e poucos

são os que acreditam que elas possam

ser consideradas, principalmente, se

tratarem de questões relacionadas a

privilégios dos altos escalões ou à má

gestão administrativa, financeira e

operacional.

Em verdade, sob a desculpa da gravidade da situação fi-

nanceira, o que vai transparecendo é a intenção da Direção

da Empresa de criar condições políticas para despejar o

ônus da reestruturação sobre os ombros dos empregados,

ameaçando reduzir ainda mais o quadro efetivo com dis-

pensa de pessoal concursado e contratado. Cabe lembrar,

porém, que o simples fato de a Empresa preterir a partici-

pação dos trabalhadores de base e dos representantes sin-

dicais nos Grupos de Trabalho, dá direito aos ecetistas de

contestarem os resultados apresentados. E, se necessário,

a Oposição Classista do SINTECT-RN estará na linha de

frente desta luta.
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Reestruturação

Déficit orçamentário recorde de R$ 2 bilhões,

diante de uma arrecadação total – também re-

corde – que supera R$ 18 bilhões. Estas têm sido

as principais estimativas apresentadas pelo pre-

sidente da ECT, Giovanni Queiroz, para o desem-

penho financeiro da Empresa em 2015. Os

números estão sendo utilizados pelos dirigentes

para justificar uma ampla reestruturação dos

Correios, mas geram dúvidas e desconfiança por

parte dos trabalhadores.

Há anos, a Empresa está enxuta, com um

quadro de empregados bastante reduzido, havendo carên-

cia de profissionais em todas as áreas. Os salários, por

sua vez, são baixíssimos. Mas, apesar de tudo isso, a pro-

dutividade é elevada, contribuindo para sucessivos recor-

des na receita total. O problema, portanto,

não reside na força de trabalho. Se há buracos

nas contas dos Correios, eles devem ser pro-

curados na (má) gestão administrativa, finan-

ceira e operacional.

A FINDECT, os sindicatos filiados e as opo-

sições classistas estão atentos. Detalhes desses

números já foram solicitados à Direção da ECT

e as entidades não hesitarão em desmascarar

uma eventual manipulação de dados com o pro-

pósito de justificar a gravidade da situação para

impor a aceitação de medidas amargas. Os ecetistas já

vivem uma situação de penúria e sobrecarga de trabalho, la-

butando em ambientes precários e inseguros, e não aceita-

rão mais exploração e opressão.

Buraco nas contas Estimativas divulgadas 
pela ECT geram dúvidas e desconfiança
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Colaboracionismo, centralização e falta
de transparência enfraquecem Sindicato

Para alívio da maioria dos trabalhadores e trabalhado-
ras, a gestão sindical dirigida por Shampoo Zen vai che-
gando ao fim. O período marca uma súbita mudança na
orientação política historicamente adotada pelo SINTECT-
RN e um forte retrocesso na participação da categoria na
vida da entidade. O resultado dessa combinação é o enfra-
quecimento do sindicato enquanto órgão de representação
e, consequentemente, uma diminuição de sua capacidade de
atuar enquanto instrumento de luta dos ecetistas norte-rio-
grandenses.

Para o ex-presidente do SINTECT-RN, Moacir Soares,
“o abandono das concepções defendidas pelo sindicalismo
classista e sua substituição por práticas autoritárias e per-
sonalistas na condução da entidade têm sido as principais
causas do esvaziamento do movimento”. Se-
gundo Moacir, “o Sindicato tornou-se uma es-
pécie de feudo, propriedade de um indivíduo
que não compartilha decisões e que nem sequer
se preocupa em prestar contas de suas ações”.

Uma exemplo recente, segundo Soares, foi
o processo que culminou com a desfiliação do
SINTECT-RN à CTB e imediata filiação à
CUT. “Em qualquer sindicato sério – argu-
menta Moacir, a filiação a uma central sindical
é uma decisão estratégica, que deve ser prece-
dida de amplo debate com a categoria”. Mas,
como informa Moacir, “não foi isso o que ocor-
reu com os ecetistas norte-rio-grandenses”. 

A assembleia que decidiu pela desfiliação não teve divul-
gação, sendo realizada no mesmo dia em que a empresa pro-

movia um festival de música. Não houve qualquer
discussão ou consulta às bases e nem sequer à Di-
retoria. O resultado foi uma assembleia esvaziada,
com presença de menos de 9% dos sindicalizados,
em que até não sindicalizados votaram. Segundo
Moacir, de tão esdrúxulo, esse processo está sendo
questionado na Justiça.

Para Moacir Soares, uma condição para que a
categoria ecetista possa avançar em suas lutas é
que a entidade representativa esteja submetida a
uma visão classista. “Precisamos de uma gestão
que esteja comprometida com a construção de um
movimento democrático, unitário e combativo,
bem diferente do que ocorre hoje, com um sindi-

cato omisso, que dificulta a participação das bases para
fazer o jogo da Direção da empresa”, conclamou.

anos de trabalho

Retrocesso

Insatisfação até entre membros da Diretoria
A insatisfação com a condução do SIN-

TECT-RN não se restringe às bases. Até
entre os diretores da entidade, os métodos
de direção e o estilo de trabalho de Sham-
poo Zen têm sido questionados. A centrali-
zação exagerada de decisões nas mãos do
presidente transforma os membros da Di-
reção Executiva em peças meramente figu-
rativas. E apesar de suas diretorias
estarem entre as mais importantes, os ocu-
pantes da Secretaria Geral e da Tesouraria
nem sequer são liberados, o que prejudica
o exercício estatutário de suas funções.

A dificuldade de atuação é tão grande
que o tesoureiro do Sindicato, Francisco
Cosme (Ico), já pensou em renunciar. Se-
gundo Ico, “a responsabilidade é grande de-
mais para que se atue quase às cegas,
apenas endossando os atos do presidente”. Nessa esfera,
entre as questões consideradas obscuras, está o processo de
aquisição da sede. A venda de patrimônio não foi discutida
com a categoria e a engenharia financeira necessária ao le-

vantamento de recursos para viabilizar a com-
pra do imóvel não foi publicicizada.

Transparência
Para a secretária geral do Sindicato, Sa-

brina Santana, a falta de transparência é
outra característica negativa do estilo de tra-
balho adotado por Shampoo Zen. Além da hi-
percentralização de decisões, que beira o
autoritarismo, Sabrina afirma que “a publi-
cidade das ações do sindicato está pratica-
mente restrita ao Facebook do presidente,
com clara intenção de culto ao personalismo
e de promoção pessoal”. 

Na opinião de Sabrina, a atuação autori-
tária e personalista do atual presidente nada
mais é do que “uma tentativa da Direção da
Empresa de instrumentalizar e aparelhar o
Sindicato para frear o ímpeto de luta dos tra-

balhadores e trabalhadoras ecetistas norte-rio-grandenses”.
No entanto, ela também confia em que “a categoria saberá
responder à altura, no momento em que for chamada a jul-
gar a gestão”.

Sabrina Santana, 
secretária geral

Moacir Soares

Filiação à CUT com aval da Empresa: Shampoo Zen, Eliane
Bandeira (presidente da CUT) e Francisco Gilberto (Assessor
Técnico da DR/RN e ex-Diretor Regional)
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Classistas cobram manutenção de direitos
e cumprimento de compromissos

Nos dias 8/12, 12 e

13/01 e 27/01, direto-

res da FINDECT e

dos sindicatos de ece-

tistas alinhados com a

concepção classista

(São Paulo, Rio de Ja-

neiro, Bauru e Tocan-

tins) estiveram

reunidos com a Dire-

ção da ECT para tra-

tar do processo de

reestruturação dos

Correios e exigir o

cumprimento de acor-

dos e compromissos.

Desde novembro de 2015, quando Giovanni Queiroz assu-

miu a presidência da empresa, as entidades classistas têm

buscado interlocução com os dirigentes.

Em todas as oportunidades, os sindicalistas concorda-

ram com a necessidade de reestruturação, avaliando que a

ECT precisa passar por mudanças profundas. A situação

precária atravessada pela empresa, no entanto, segundo os

trabalhadores, não surgiu por acaso ou mesmo por obra

deles. Ela resulta dos graves problemas deixados pelas di-

retorias anteriores, que conseguiram reduzir lucros, mesmo

intensificando a exploração do trabalho e obtendo sucessivos

recordes de faturamento. 

Na ótica dos representantes sindicais, portanto, a reestru-

turação da ECT deve estar focada na correção de erros de ges-

tão e não em medidas de contenção de gastos que recaiam sobre

os trabalhadores. E para

retomar a eficiência na

prestação dos serviços,

fortalecendo um Correio

público e de qualidade, as

entidades sindicais clas-

sistas presentes à reunião

com a Direção da ECT

apresentaram uma série

de proposições.

Além da necessidade

de diálogo permanente

com a categoria, come-

çando por recepcionar e

apreciar opiniões e su-

gestões nos grupos de

trabalho encarregados de formular propostas para a rees-

truturação, os representantes sindicais classistas defende-

ram a melhoria dos salários e das condições de trabalho; o

cumprimento integral de compromissos e acordos; e a ado-

ção de uma política efetiva de preservação da segurança e

da saúde da categoria, como formas de se estimular o au-

mento da produtividade.

No âmbito da gestão, as propostas contemplam a captação

de recursos junto ao governo e aos bancos estatais para que

as unidades de trabalho sejam readequadas e modernizadas;

o fim da terceirização, com a realização de concursos públicos

e contratação de mais funcionários efetivos; a participação dos

trabalhadores nos estudos e decisões sobre redistritamento; a

adoção da entrega matutina em todo o país; o fim do assédio

moral e o combate à corrupção; entre outras medidas.

Gestão fraudulenta, desvio de fundos, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa. Estas são as principais acu-
sações feitas pela Polícia Federal a 28 pessoas que,
supostamente, seriam responsáveis por um rombo no Pos-
talis estimado em cerca de R$ 5 bilhões. No relatório entre-
gue em 15 de dezembro à Justiça Federal do
Rio de Janeiro constam nomes de dire-
tores e ex-diretores do fundo, empresá-
rios e executivos do mercado
financeiro.

A investigação da PF teve origem na
Comissão Parlamentar de Inquérito –
CPI – instalada pela Câmara dos Depu-
tados a partir da denúncia e de um pedido
de investigação encaminhado pelo SIN-
TECT-SP à Superintendência Nacional de

Previdência Complementar – PREVIC. Causa estranheza,
portanto, o aparente desleixo com que os represen-

tantes dos trabalhadores nos conselhos admi-
nistrativo e fiscal do Postalis têm encarado
a tarefa de fiscalizar a gestão.   

As entidades ecetistas ligadas ao sindi-
calismo classista acompanham a CPI de
perto e têm dialogado com os parlamen-

tares, a fim de que tudo seja apurado, os
responsáveis punidos, o dinheiro recuperado, e
o fundo possa ser reerguido. Paralelamente,

FINDECT e sindicatos continuam lutando
para que a ECT pague a dívida de mais de
R$ 1 bilhão com o Postalis e para que ne-

nhum valor extra seja cobrado da categoria
para cobrir déficits do fundo.

Reuniões com a ECT

Rombo no POSTALIS pode chegar a R$ 5 bilhõesDesvio

FINDECT e sindicatos têm buscado interlocução permanente
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