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SINTCOM-PR realiza o
XIV ENCONTRO ESTADUAL  

DAS MULHERES ECETISTAS  
VÂNIA MARA DE MELLO

O evento será nos dias 
21 e 22 de abril, na 
sede de Guaratuba. 

As inscrições encerram 
no dia 15 de abril, feitas 
somente pelo site. O 
tema central deste ano 
é a violência contra a 
mulher, relembrando o 
caso da colega ecetista 
que dá nome ao evento. 
Vânia foi assassinada 
no dia 20 de fevereiro, 
dentro da agência, por um 
ex-namorado, enquanto 
trabalhava. O crime 
ocorreu em Foz do Jordão.

Serão cinco palestras com 
especialistas em assuntos 
como Feminicídio; 
Representatividade 
e a Participação da 
Mulher no Trabalho e na 
Política; Personificação 
da Mulher na Mídia; 
Organização por Local 
de Trabalho; terminando 
no encaminhamento de 
uma pauta e eleição de 
representantes delegadas 
para o Encontro Nacional 
de Mulheres, em Brasília. 

ESTA EDIÇÃO TAMBÉM TRAZ:
 Eleição de delegados para o XIII CONTECT;  homenagem póstuma ao colega 

Gilson Lopes;  termo de não aceite para a mudança de cargos de OTTs; 
 informes jurídicos - ações em andamento. 

Vânia Mara de Mello, 

PRESENTE! 

ELA DISSE 
NÃO E TEVE 
OS SONHOS 

CEIFADOS
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TODOS À ASSEMBLEIA!
Eleição de delegados para o XIII CONTECT

O XIII Congresso dos Trabalhado-
res dos Correios (CONTECT) 
acontecerá nos dias 31 de maio 

a 02 de junho, no Hotel Laguna Pla-
za, em Brasília - Distrito Federal. O 
Paraná terá direito a 15 delegados (1 
a cada 400 trabalhadores por Estado), 
com cota de, no mínimo, 30% de mu-
lheres, obrigatoriamente, sob pena de 
vacância na delegação, ou seja, 5 mu-
lheres. Os delegados do CONTECT 
irão eleger nova diretoria da Federa-
ção (Fentect) para o triênio 2018/2021:

A PAUTA SERÁ:
a)  Informes;
b)  Análise de Conjuntura;
c)  Escolha da Tese Guia;
d)  Campanha Salarial;
e) Eleição da nova Diretoria Cole-

giada e Conselho Fiscal para o 
triênio 2018/2021;

f)  Prestação de Contas;
g)  Alterações Estatutárias. Assem-

bleias CONTECT.

CALENDÁRIO DO EVENTO:
Abril/2018
02 a 13  Assembleias de tirada de 
Delegados/Observadores nas Bases 
dos Sindicatos filiados;
20  data limite para o envio das 
atas de eleição das delegações à 
FENTECT;
25  data limite para entrega das 
Teses à FENTECT;
30  data limite para informe dos 
nomes Delegados e Observadores à 
FENTECT;

I  Aprovar seu regimento interno, que não 
poderá conflitar com o estatuto vigente;

II  Tomar, trianualmente, as contas da 
Diretoria Colegiada, com prévia 
manifestação do Conselho Fiscal;

III  Apreciar, ratificando ou revogando, 
qualquer ato das Plenárias, dos Conselhos, 
da Diretoria Colegiada ou de seus 
membros individualmente;

IV  Alterar estatuto;
V  Decidir sobre a filiação da FENTECT a 

central sindical ou a entidades sindicais 
internacionais;

VI  Apreciar decisões dos Conselhos, da 
Plenária e da Diretoria Colegiada, 

que expressamente dependam do seu 
referendo;

VII  Decidir, em última instância, sobre a 
exclusão de Sindicato associado ou 
indeferimento de pedido de filiação;

VIII  Decidir sobre a dissolução, fusão ou 
transformação da entidade;

IX  Eleger, entre os delegados e observadores 
eleitos ao CONTECT a cada 3 (três) 
anos, os membros do Conselhos Fiscal 
e da Diretoria Colegiada, salvo caso 
da renúncia coletiva bem como por 
impedimentos legais surgidos no 
transcorrer da gestão;

X  Eleger as Comissões da FENTECT

 O Sintcom-PR convoca todos os integrantes 
da categoria para comparecerem nas 

Assembleias, conforme tabela:

 Informes;

 Tirada de Delegado Sindical para 
o Contect 2018, que acontece nos 

dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018.

PautasAssembleias 

11 de abril (quarta-feira)

PONTA GROSSA | 20h30
 R. General Carneiro, 740 – Centro

12 de abril (quinta-feira)

CURITIBA | 19H
 Sede Estadual. Rua: Engenheiro Rebouças,1595.

LONDRINA | 18H30
 Calçadão: Av. Paraná, 102, sala 07, Centro

MARINGÁ | 18H30H
 Av. XV de Novembro, 701 - Centro

CASCAVEL | 20H
 R. Maranhão, 500 (Cantinho do Jaime)

QUANDO TUDO FOR PRIVATIZADO, 
SEREMOS PRIVADOS DE TUDO!

ART. 18. COMPETE PRIVATIVAMENTE AO CONTECT:

JUNTOS  SOMOS
MAIS  FORTES!



Este ano é de suma importância que as trabalhado-
ras dos Correios participem deste encontro. É uma 

oportunidade para estarmos juntas e trocarmos ideias 
e experiências com profissionais que atuam em dife-
rentes funções: OTTs, carteiras, atendentes, adminis-
trativo. Precisamos relembrar a tragédia ocorrida com 
a nossa colega Vânia, assassinada dentro da agência, 
enquanto trabalhava, sem nenhuma segurança e to-
talmente vulnerável.  Vânia já havia pedido socor-
ro, tinha pedido transferência, mas ninguém levou o 
problema dela à sério. Esse feminicídio não pudemos 
evitar, mas ainda temos muitas outras colegas que se 
encontram na mesma situação de risco.

É preciso nos unirmos para um debate que nos leve a 
encaminhamentos. Temos também a situação da mulher dentro da empresa, na qual um dos 
agravantes é a falta de exame periódico - obrigatório e não cumprido pela direção da ECT, 
deixando a mulher à deriva, dependente exclusivamente dos exames feitos por conta própria.  

Embora as ameaças de fechamento das agências, demissão motivada, extinção de cargos, 
assédio moral esteja sendo praticado contra todos os Ecetistas, a mulher historicamente é 
sempre a mais vulnerável. Muitas são mãe e pai, arrimos de família ajudando os pais mais 
idosos e/ou irmãos mais necessitados.  Nosso foco é a busca de soluções, com reivindicações 
justas, visando a união, com a certeza de que JUNTAS, SOMOS MAIS FORTES!
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Neusa de Oliveira, 
diretora jurídica do SINTCOM-PR

Acervo Pessoal

Nos dias 21 e 22 de abril, na sede de Guaratuba, 
acontecerá o XIV Encontro Estadual das Mulhe-
res Ecetistas Vânia Mara de Mello. Para se ins-

crever, é só preencher o formulário no site do SINT-
COM-PR, até o dia 15 de abril.

Neste ano, a violência contra a mulher é o tema do 
evento, cujo nome é uma lembrança e homenagem à 
Vânia. Numa tarde escurecida pela brutalidade, ela 
foi assassinada dentro da agência dos Correios de Foz 
do Jordão, município de cinco mil habitantes, que fica 
a 100 km de Guarapuava, região centro-sul do Paraná. 
O crime chocou a todos no município e, principalmen-
te, aos colegas ecetistas.

Vânia levou um tiro na cabeça do ex-companheiro que 
invadiu a agência, enquanto ela trabalhava. O homem, 
após assassiná-la, trancou-se no banheiro da agência e 
também tentou se matar, no entanto, foi socorrido e leva-
do com vida para o hospital, onde faleceu no mesmo dia.

Vânia, 38 anos, ingressou nos Correios em 2001, 
como carteira, trabalhou em Guarapuava e era geren-
te em Foz do Jordão. Era tida como uma pessoa muito 
querida pela comunidade.

Participe do XIV Encontro Estadual das 
Mulheres Ecetistas Vânia Mara de Mello

PALESTRA 1
Feminicídio 
CAMILLE VIEIRA DA COSTA, 
Defensora Pública

 É mestranda 
do Programa de 
Pós-Graduação 
em Direito da 
Universidade 
Federal 
do Paraná. 
Atua como 
Defensora Pública 
do Estado do Paraná. Atuou na área 
de família e sucessões na comarca de 
Curitiba, quando coordenou o Núcleo 
de Atendimento Inicial de Família e 
Sucessões (2013-2016); coordenou o 
Grupo de Trabalho de Direitos Humanos 
(2014-2016); atuou na área cível e 
fazenda pública (2016); coordenou 
o Núcleo de Cidadania e Direitos 
Humanos (2016-2017); e atualmente 
atua no Núcleo de atendimento 
inicial cível e fazenda pública. 
Possui graduação em Direito pelo 
Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas (2006) e 
pós-graduação em direito público na 
Faculdade de Direito Damásio de Jesus 
(2008). É pesquisadora do Núcleo de 
Direitos Humanos e Vulnerabilidades da 
Universidade Federal do Paraná.

PALESTRA 2
Feminicídio na contemporaneidade: 
um crime evitável?
DANIELE DARIVA, 
Psicóloga

 Bacharel em 
psicologia pela PUC-PR. 
Pós-graduação em 
Psicologia Analítica 
(PUC-PR). Pesquisadora 
dos ciclos femininos.

PALESTRA 3
Representatividade e a Participação da 
Mulher no Trabalho e na Política 
TÂNIA MANDARINO, Advogada

 Bacharel em Direito pelo Centro 
Universitário Curitiba (2003-
2007), onde alcançou o 3o lugar 
geral no Departamento de 
Propedêutica do Direito, com 
a média 9,18. Foi Membro 
da Comissão Fiscalizadora do 
Exercício da Advocacia - OAB/
PR - 2010. Tem atuação como 
conciliadora junto ao Juizado Especial 
Federal de Curitiba na área previdenciária. Integrante 
da Frente Brasil de Juristas pela Democracia (FBJD) e 
do Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia – 
CAAD. Presta atendimento a mulheres em situação de 
risco que estão expostas à violência doméstica.

PALESTRA 4
Personificação da Mulher na Mídia 
CINTHIA ALVES, Jornalista

 Bacharel em Jornalismo, 
especialista em Comunicação 
Estratégica pelo Centro 
Universitário Curitiba. 
Especialista em gerenciamento 
de crises, tendo atuado: 
durante o maior plano de 
demissões coletivas na Renault do 
Brasil; enfrentamento do ex-governador 
Requião frente à imprensa; cobertura da Operação Lava 
Jato e execução de dois brasileiros condenados à morte, 
na Indonésia; bloqueio das estradas brasileiras durante 
duas paralisações de caminhoneiros com matérias 
publicadas no Brasil e no exterior; crise política no Brasil 
que culminou no afastamento da presidente da República; 
greve nacional dos bancários e, recentemente, duas greves 
dos Correios. Prêmio nacional de jornalismo Exxon Mobil. 
Matérias publicadas na imprensa nacional e internacional, 
como Reuters, BBC, Estadão e Folha de S.Paulo. Jurada do 
Prêmio Sangue Novo de Jornalismo. 

PALESTRA 5
OLT (Organização Local de Trabalho 
ANA PAULA SANTANA, pesquisadora 

 Compõe a equipe de 
pesquisadores e cursistas do 
Instituto Latino Americano 
de Estudos Socioeconômicos 
(ILAESE), ministra cursos 
de formação política para 
ativistas populares e sindicais 
objetivando contribuir com a 
ação consciente cotidiana.

Confira quem serão as palestrantes do evento: 
(informações completas no site do SINTCOM-PR)
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GILSON, PRESENTE!

Em cada assembleia, ato, em todas as 
greves, estava presente nosso colega e 
companheiro ecetista Gilson Geraldo 

Lopez. Sempre carregando suas bandei-
ras, fosse elas do sindicato, da CUT ou do 
Partido dos Trabalhadores, de preferência, 
duas ao mesmo tempo. Ele partiu no dia 4 
de março, vítima de câncer. Gilson tinha 
54 anos e deixou sua companheira e espo-
sa também ecetista, Inês Camargo.

Gilson deixa a todos um legado de 
lutas, companheiro incansável em tantas 
caminhadas, pelos direitos dos trabalha-
dores, por dignidade, por um mundo 
mais justo, fraterno e menos desigual. 
Um amigo querido. A partida do Gil-
son deixou o mundo mais cinza e nosso 
fardo mais pesado sem a sua incansável 
presença. A cada caminhada olharemos 
para o lado em busca da sua companhia 
entre nós carregando suas duas bandei-
ras. A partida de Gilson fez o coração, 
de todos que conviveram com ele, san-
grar. Que a nossa também guerreira Inês 
consiga encontrar nas boas lembranças, 

na serenidade, no sorriso de Gilson, um 
alento para enfrentar essa perda inesti-
mável. Aliás, Inês continua caminhando 
ao nosso lado, em nossas lutas, agora 
carregando dentro de si dois corações. 

A cada noite desde a partida do Gil-
son, é possível olhar para o céu e ver que 
ele ganhou mais uma estrela. Ela brilha 
por todos nós. 

GILSON GERALDO LOPEZ, PRESENTE! 

Legenda legenda legenda

ATENÇÃO OTTS!  
O Sintcom-PR orienta que 
assinem o termo de não aceite 
para o reenquadramento

 Com a extinção do cargo de OTT, a empresa 
quer migar o trabalhador para qualquer outro 
cargo de nível médio, quando e onde ela quiser. 
Nada impede que o OTT também faça “trabalhos 
gerais”, sem função específica, numa espécie de 
limbo, o famoso “embaixo da escada”. Por isso, 
o departamento jurídico do SINTCOM-PR orienta 
que os OTTs assinem o TERMO DE NÃO ACEITE, 
disponível no site do SINTCOM-PR, assim como 
também pode ser pego diretamente no sindicato. 
Protocolem junto à empresa. Importante guardar 
o protocolo. O trabalhador fez concurso para OTT 
e tem seu direito a exercer sua função.

Prejuízos para quem não 
entregar o TERMO DE NÃO ACEITE:

 perder o adicional;
 desenvolver as mesmas tarefas de outros 

cargos sem equiparação salarial e sem adicional;
 ficar no limbo;
 o trabalhador que aceitar o reenquadramento 

dificilmente conseguirá ganhar qualquer ação 
na Justiça, pois com novas leis trabalhistas, 
após a reforma, o trabalhador que aceita ser 
reenquadrado, o entendimento é de que ele abre 
mão do direito de reivindicar prejuízos na Justiça. 
Isso ocorreu àqueles que não aceitaram a 
alteração no PCCS de 1995 para 2008, mantendo-
se nos cargos iniciais. Aqueles que aceitaram 
perderam direitos e progressões.

Termo 
não-aceite OTT 
(CONCURSADO)

Termo 
não-aceite OTT 
(REABILITADO)

 A assessoria jurídica do SINTCOM/PR entrou 
com ação para buscar proibir as alterações 
das férias já programadas para 2018;

Foram distribuídas 05 ações, uma para 
Curitiba e região e outras para cada subsede, 
versando sobre a 7a e 8a para o Atendente 
Comercial, ou seja, não buscando a equiparação 
à bancário, pois isto já está pacificado nos tribunais que 
não é possível, mas sim, o direito ao atendente receber a 
7a e 8a hora pelo trabalho desenvolvido igual ao bancário.

Informe jurídico


