5 de abril de 2018

Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de MS

Audiência Pública debate
privatização
A privatização das estatais estará em
debate no dia 12 de abril, a partir das 14
horas, na Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul. Correios, setor elétrico,
ferrovias, água, gás, entre outros setores
estratégicos já viveram ou vivem o
processo de venda das estatais. As
conseqüências para a população e para a
economia, o impacto sobre os
trabalhadores, a desnacionalização da
economia e do país, estão entre os temas
que serão analisados nesta audiência.
O SINTECT-MS participará da
Audiência para expor o ponto de vista dos
trabalhadores dos Correios, junto com um

representante da Federação.
A quem a privatização
Unificar a luta de todos os setores
beneficia?
expostos à privatização e esclarecer a
sociedade sobre as suas consequências
“A estrutura e capilaridade dos Cor”reios,
são taferas necessárias se quisermos
proporcionando
a integração e a comunicação de
barrar essa onda privatizante do governo
que
dispõe
o
Brasil de hoje, ressaltam a
Temer.
capacidade logística da empresa, valores que
despertam interesse do grande capital.
O principal argumento contra a privatização
da ECT é que o Estado não pode abdicar de setores
estratégicos da economia de interesse público,
sob risco de privar a população principalmente a
desfavorecida de serviços com qualidade
imparcial. Nossa Constituição, social e
democrática de Direito, determina que o Estado
preste serviços diretamente, podendo a iniciativa
privada atuar apenas de forma complementar e
suplementar, conforme já contemplado na rede
fechamento as agências de Anhanduí logística da ECT. Nessa direção, destaca-se que,
(distrito de Campo Grande) e Nova Casa além da entrega de cartas e encomendas, os
Verde (Nova Andradina), mas a pressão Correios realizam grandes operações logísticas
política impediu. Mas outras agências já como a distribuição de livros didáticos e provas do
foram fechadas no estado e já estão Enem, assim como auxilia em programas de
programados o fechamento de outras, com vacinação nacional e apoia atividades de
transferência compulsória dos
internacionalização de micro e pequenas
funcionários. Os impactos sobre a
empresas.
população e os trabalhadores estão apenas
A privatização dos Correios seria um golpe na
começando e caso o plano de fechamentos
soberania nacional, tanto que poucos países
se concretize se acentuará.
permitem isso. Segundo os defensores das
A ECT sempre foi uma empresa
privatizações,
os neoliberais, essa prática é
lucrativa que anualmente repassava
necessária
para
que o Estado consiga sanar suas
centenas de milhões para o governo gastar
contas
e
otimizar
sua atuação. Os que são
onde quisesse. Os últimos três anos de
déficit são atípicos e mesmo assim são contrários as veem com desconforto, dado o
números questionáveis. A empresa histórico das privatizações dos anos 90, que não
repassou, em ano em que foi constatado redundaram em resultados efetivos para a
déficit, R$ 600 milhões para as olimpíadas. administração pública. As privatizações feitas
Isso não é falado e mostra que os números entre 1994 e 1998 renderam R$ 78 bilhões,
enquanto a dívida brasileira cresceu de US$ 60
que o governo apresenta são manipulados.
Governo-Imprensa-Empresários bilhões para US$ 245 bilhões.”
formam um trio que trabalha ativamente
Filinto Eisenbach Neto, especialista em Logística
para a privatização. Os interesses por trás
Empresarial, é professor da PUCPR.

Sucatear para privatizar
O deliberado sucateamento da
ECT, cujo Conselho de Administração
acaba de autorizar o fechamento de
600 agências em todo país, visa
encolher a participação da empresa no
setor de logística, abrindo espaço para
grupos privados que não assumem as
contrapartidas sociais dos Correios,
como garantia de atendimento em
milhares de municípios onde a ECT é
deficitária. É exatamente o modelo estatal
centralizado, com abrangência nacional,
que permitiu que os Correios no Brasil se
construísse como um elemento de
interligação nacional.
A meta da universalização dos
serviços postais, chegando ao maior
número possível de localidades, não só foi
abandonada, como o fechamento de
centenas de agências significam flagrante
retrocesso.
Um exemplo dessas centenas de
agências que estão sendo fechadas é a do
distrito de Quebra-Côco, que ao ser
fechada deixou todo o distrito (do
município de Sidrolândia) sem os serviços
postais, do Banco Postal (único lugar onde
se podia pagar contas, receber
aposentadorias, fazer transferências, etc.) e
também sem a opção de envio e
recebimento de encomendas diversas. O
fato revoltou a população do distrito, que
realizou protesto, mas não foi revertido o
fechamento. Também estavam na lista de

dessa privatização são bilionários.

Editorial

Elaine Regina Oliveira

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO 2017.
RECEITA

LIQUIDA

482.738,32

RECEITA BRUTA OPERACIONAL.

511.210,24

Contribuições Recebidas (Empresa de Correios e Telégrafos).
Outras Receitas ( Conf. Extrato Caixa Economica Federal ).

511.164,05
46,19

RECEITAS FINANCEIRAS.

602,16

Rendimentos de Aplicação Financeira (B.Brasil).
(-) IRRF. / IOF. - Aplicação Financeira.

1.105,34
-503,18

( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA RECEITA.
Repasse a C.U.T.

-29074,08

2017

29.074,08

D E SPES AS OPER AC I ONAI S

-476.033,12

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

381.956,62

(-) Agua, Luz e Telefone.
(-) Correio e Telegrafos ( Postagens ).
(-) Despesas com Seguros.
(-) Material de Expediente.
(-) Despesas com Assessoria Contábeis.
(-) Serviço Terceiros ( Jornalista, Jardinagem e Reparos).
(-) Despesas Material de Limpeza.
(-) Despesas Serviços Gráficos (Boletins e Similares).
(-) Despesas com Diarias (Setorial Interior e Nacional).
(-) Ajuda, Doações ( Ajuda Fim de ano ).
(-) Taxas Diversas ( Licenciamento/TRT).
(-) Multa de Transito.
(-) Propaganda/Publicidade (Anuncio Edital Convocação).
(-) Serviços de Internet (Zenvia, Manut. Site).
(-) Encontro Trabalhadoras Ecetistas de MS.
(-) Impressões / Autenticações / Reg. em Cartorio.
(-) Beneficio Artigo 543 da CLT.
(-) Despesas com Viagens e Estadias (Setorial/Eventos Nacional - transp.,hosped.).
(-) Confraternização e Eventos (Assembleias/Festa aposentados/Inscr eventos, GREVES).
(-) Despesas Veiculos GOL e KOMBI (Vist., troca peças, abast.).
(-) Uniformes (Tulypa Confecções de Camisetas).
(-) Despesas Juridicas (Hon.Advocaticios e Custas Processuais).
(-) Reparo Manut. de Computadores (Formatação/Troca mouse).
(-) Manut.,Conservação Imobilizado (Portão,Impressora, Ar cond., etc.).
(-)Conservação de Documentos ( Arquivoteca Ltda ).

20.733,14
9.063,12
6.087,76
3.302,90
10.895,00
19.705,20
6.623,69
27.080,00
23.024,80
17.130,00
1.686,32
1.065,92
2.895,88
11.524,31
17.992,83
1.748,51
64,68
48.884,73
51.878,56
19.028,17
10.548,32
61.254,00
2.438,67
4.960,46
2.339,65

DESPESAS FINANCEIRAS

2220,35

(-) Juros Passivos (Juros/Multas Guias INSS e PIS).
(-) Tarifas Bancarias.

265,27
1.955,08

DESPESAS COM PESSOAL

52.136,22

(-) Despesas com Folha de Pagamento.
(-) Beneficios, Gratificações e Premios ( Vale-Cultura).
(-) Pagamento 13º Salario Ano 2017.
(-) Pagamento Férias.
(-) Encargos Socias - FGTS / INSS (INSS 13º Salario).
(-) Vales Transporte.
(-) PIS - Recolhimento DARF sobre Folha de Pagamento.
(-) Despesas com Alimentação (Cestas Basica).

20.729,00
1.140,68
2.005,60
2.712,89
15.257,92
3.980,91
289,22
6.020,00

DESPESAS ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS

20129,68

(-) Alugueis de Veiculos ( Localiza Rent a Car, Onibus Brasilia (GREVE))

20.129,68

DESPESAS SUB-SEDE DE DOURADOS-MS.

19590,25

(-) Aluguel Sub-Sede.
(-) Despesas com Agua e Esgoto (Contas Sanesul).
(-) Despesas com Energia Eletrica.

14.137,41
800,70
754,35

(-) Manutenção / Conservação Sub-Sede (Gasto com Diarista).
(-) Material de Limpeza
RESULTADO EXERCICIO DO ANO 2017.:

3.355,00
542,79

( Superavit )

6.705,20

Campo Grande, 31 de dezembro de 2017.

A Diretoria do SINTECT/MS, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca pelo
presente edital, todos os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em
Mato Grosso do Sul, filiados ao SINTECT-MS, a comparecerem na Assembleia Geral, na
sede própria da entidade, sito a Rua General Sampaio, 180, Bairro Cabreúva, nesta
capital, no dia 11 de Abril de 2018, às 18:00 horas, em primeira convocação e não
atingindo o quorum, previsto no estatuto, trinta minutos após em segunda convocação
com qualquer número de presentes para deliberar e apreciar sobre a seguinte pauta: 1
Prestação de contas do SINTECT-MS, referente ao ano de 2017. Ficam então convocados
todos os sindicalizados para comparecerem à Assembleia.
Campo Grande, 05 de abril de 2018.
Diretoria do SINTECT-MS

