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A ECT quer impor chantagens para os trabalhadores, a categoria não pode aceitar essa imposição

O que está por trás do 
impasse nas negociações?

Desde 2000, quando Antônio 
Carlos Magalhães, então Se-
nador, transformou a Medida 
Provisória de FHC em lei, a PLR 
passou a ser paga pelas esta-
tais brasileiras. O objetivo da 
PLR, não só nas empresas pú-
blicas mas em todas as empre-
sas, é estabelecer um engodo 
patronal que consiste em fazer 
os trabalhadores acreditarem 
que é possível “dividir os lucros” 
com os patrões”. Tal engodo se 
entende na prática, basta saber 
que a própria existência de lu-
cro pressupõe que alguém está 
recebendo por aquilo que outra 
pessoa trabalhou.

No caso das empresas esta-
tais, basta olhar a lei, que diz 
que apenas parte do montante 
do lucro da empresa pode ser 
dividido como forma de PLR, 
normalmente cerca de 10% ou 
menos do montante.

O movimento sindical com-
bativo e os trabalhadores dos 
Correios desde o início denun-
ciaram essa farsa. Por isso 
mesmo, sempre foi defendi-
da uma política não aceitando 
imposições para o pagamento 
da PLR, os chamados condi-
cionantes, como GCR, metas, 
absenteísmo, SAP, SARC etc. 
A dificuldade de aceitar tais 
imposições patronais, fez com 
que a maioria das PLRs pagas 
pela ECT não fossem nego-
ciadas. A empresa, na grande 
maioria das vezes, pagou da 
sua própria cabeça.

Também porque, em geral, o 
pagamento da PLR já é em si 
um ataque contra os trabalha-
dores. A PLR nada mais é do 
que um abono, ou seja, o di-
nheiro que vem não incide so-
bre o salários, as férias, nada. 
Serve para iludir o trabalhador 
de que ele não deveria pedir 

reajuste salarial. Mas a PLR é 
ainda pior do que o abono, tão 
odiado pela categoria. É pior 
porque o pagamento da PLR 
não envolve apenas esse fator 
financeiro, mas estão envolvi-
das todas as chantagens con-
tra os trabalhadores, que são 
os critérios e o pagamento de-
sigual – mais para a minoria de 
chefes, menos para os traba-
lhadores.

Uma das vitórias dos traba-
lhadores dos Correios é ter im-
pedido que a PLR fosse paga na 
campanha salarial, junto com a 
data-base. Isso dificulta a ma-
nobra patronal do abono-PLR.

Dito tudo isso, o trabalhador 
dos Correios deve se esclarecer 
pelos seguintes pontos, sem 
abrir mão da PLR, já que ela é 
um direito que não deve ser re-
jeitado por um pai de família:

Primeiro; a PLR é pior do que 
um abono. É uma tentativa dos 
patrões de não aumentar os 
salários.

Segundo: não existe “parti-
cipação nos lucros” os patrões 
têm interesse que os trabalha-
dores acreditem nessa história 
da carochinha. Mas enquanto 
houver lucro na empresa, eles 
serão produto da exploração 
de uma ínfima minoria sobre 
uma esmagadora maioria de 
trabalhadores.

Por que as negociações 
não avançam?

A enrolação nas negociações 
da PLR é um produto direto do 
que foi dito acima. A direção 
da ECT (PT), fazendo jus à sua 
posição patronal, não tem inte-
resse em negociar um valor de 
PLR a ser pago. Na realidade, 
como a própria empresa admi-
te nas reuniões, já existe um 

montante que será distribuído 
entre a categoria, mesmo por-
que a empresa é obrigada por 
lei. Esse montante não será 
muito diferente do que tem 
sido nos anos anteriores.

Em resumo, os sindicalis-
tas poderiam se rebaixar até 
o fundo do poço, que eles não 
fariam a empresa mudar os 
valores a serem pagos. A não 
ser, é claro com uma mobiliza-
ção dos trabalhadores. A única 
coisa que a empresa quer dos 
sindicalistas é uma assinatura.

Com essa assinatura, a em-
presa quer o aval da represen-
tação dos trabalhadores para 
estabelecer critérios, condicio-
nantes e chantagens que se-
rão usadas contra os próprios 
trabalhadores. Quer estabele-
cer ainda que os chefes rece-
bam várias vezes mais do que 
a maioria dos trabalhadores. 
Ninguém pode ser o seu pró-
prio algoz, mas é isso o que a 
empresa quer que os trabalha-
dores façam.

Por isso, não devemos per-
mitir que seja dado o aval para 
a empresa pagar o que bem 
entender de PLR e ao mesmo 
tempo ter a carta branca de 
sindicalistas que deveriam de-
fender os interesses dos tra-
balhadores para atacar com 
violência maior os próprios tra-
balhadores.

O que está por trás do im-
passe, é isso. Uma chantagem 
criminosa, em que a empresa 
afirma cheia de cinismo que já 
tem o dinheiro e quer pagar a 
categoria, mas para isso quer 
obrigar o trabalhador a se sub-
meter a todo e qualquer des-
mando patronal.

Só mesmo a ampla mobiliza-
ção da categoria pode mudar 
essa situação.

A enrolação da PLR
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 Companheiro trabalhador, TODOS À ASSEMBLEIA 
SEGUNDA- FEIRA, 19H NO SINDADOS PARA ELEGER A 

COMISSÃO ELEITORAL.

Dia 27 tem sorteio da 
Rifa Ecetista

Já está nas ruas a Campanha Fi-
nanceira da Corrente Ecetistas em 
Luta, edição 2013.

A Rifa é um instrumento de sus-
tentação financeira do trabalho que 
a Corrente Sindical Nacional Causa 
Operária desempenha nacional-
mente, como parte da oposição sin-
dical em defesa dos trabalhadores, 
contra a privatização dos Correios 
etc.

Através desta campanha os se-
tores de luta nos Correios ou de 
outras categorias podem contribuir 
para garantir a independência fi-
nanceira de um movimento próprio 
dos trabalhadores.

A contribuição dos próprios tra-
balhadores é fundamental para o 
desenvolvimento de uma luta sem 
rabo preso com os patrões. A or-
ganização independente dos traba-
lhadores é o único caminho para os 
trabalhadores conseguirem maior 

voz na sociedade. Somente quem é 
financeiramente independente bur-
guesia tem condições de lutar de 
forma séria contra ela, até as últi-
mas consequências.

Um exemplo dessa luta é o 1° de 
Maio de Luta que está sendo orga-
nizado em São Paulo e deve contar 
com trabalhadores de todo o país, 
no sentido de resgatar essa data 
como uma data histórica em defesa 
das reivindicações da classe operá-
ria, como salário, trabalho e terra.

Os sorteios correm todo último 
sábado do mês, pela Loteria Fede-
ral. Neste sábado, dia 27 terá mais 
um sorteio.

Cada sábado a Loteria sorteia 
cinco números, e quem tiver a rifa 
concorre a um prêmio para cada um 
dos números sorteados. Neste sá-
bado os prêmios sorteados serão: 
1. Smartphone; 2. Churrasqueira; 
3. DVD player; 4. kit parafusadeira; 

5. caixa de ferramentas.
Mais do que uma oportunidade 

de ganhar prêmios, a rifa da Cor-
rente Sindical Causa Operária é 
uma campanha política contra a 
tentativa do governo de privatizar 
a ECT e uma forma de sustentar de 
modo independente e classista esta 
luta.

Participe dessa campanha. Pro-
cure os militantes e apoiadores da 
Corrente Sindical Causa Operária 
em seu local de trabalho e adquira 
sua rifa.

Dê seu apoio à luta contra a pri-
vatização dos Correios e concorra 
ainda a dezenas de prêmios. A rifa 
também pode ser solicitada pelo 
telefone (11) 5584-9322 ou pelo 
endereço de e-mail: olhovivoece-
tista@pco.org.br

Mais informações acesse:
www.rifaecetista.wordpress.

com.br.

Campanha Financeira

Adquira seu número, contribua com a luta independente dos trabalhadores e concorra a prêmios

Pelo oitavo ano consecutivo, o 
Partido da Causa Operária e as or-
ganizações ligadas a ele vão reali-
zar um grande ato de 1º de Maio de 
luta, independente e classista para 
reafirmar as principais reivindica-
ções da luta dos trabalhadores, da 
juventude e dos movimentos popu-
lares.

O 1º de Maio é o dia Internacional 
de Luta da classe trabalhadora e o 
PCO convida todos os trabalhadores, 
militantes, ativistas e a juventude a 
participarem do ato em São Paulo 
para manter a tradição desse dia de 
mobilização da classe operária.

Os patrões querem transformar 
esse dia em uma festa para des-
moralizar a luta dos trabalhadores. 
A burocracia sindical é financiada 
pelos banqueiros e capitalistas para 
promover um primeiro de maio que 
está longe de ser um dia de luta. 
Pelo contrário, os atos organizados 
pela burocracia são uma defesa dos 

patrões, da conciliação de classes, 
contra a luta dos trabalhadores.

A Força Sindical organiza seu ato 
junto com outras “centrais” da bu-
rocracia sindical: a CTB, a NCST e 
a UGT. Nesse “showmício” milhões 
de reais são gastos com apresen-
tações de música popular e sorteio 
de prêmios. A Força Sindical foi uma 
“central” criada diretamente pelos 
patrões, do escritório da Fiesp (Fe-
deração das Indústrias de São Pau-
lo), a NCST e a UGT servem como 
uma espécie de apêndice patronal 
da Força. A participação da CTB com 
as outras três “centrais” revela mais 
um vez o caráter direitista e patro-
nal do PCdoB (partido que domina 
a CTB).

Do outro lado, a CUT abando-
na a luta dos trabalhadores e está 
organizando atos que também se 
resumem a shows, sem nenhuma 
discussão política. A CUT, maior cen-
tral sindical do País dominada pela 

Articulação Sindical do PT, também 
se coloca como um obstáculo à mo-
bilização dos trabalhadores.

Por fim, a esquerda pequeno-
-burguesa (Psol-PSTU e seus saté-
lites) organizam seu ato em frente 
à Catedral da Sé. O ato da chamada 
Frente de Esquerda ficou conhecido 
como “showmissa” já que era orga-
nizado junto com a Igreja Católica 
e já contou com a participação de 
Dom Odílio Sherer, arcebispo de São 
Paulo, representante da direita rea-
cionária que defende o ataque aos 
direitos das mulheres.

Nesse sentido, o Partido da Causa 
Operária chama todos os trabalha-
dores e participar de um verdadeiro 
ato de luta, que levante as principais 
reivindicações de toda a população 
oprimida. Um dia para lembrar dos 
mártires da luta da classe operária, 
da luta pela construção de um parti-
do operário, pela revolução interna-
cional e pelo socialismo.

Todos ao 1º de Maio de luta, 
classista e independente


