
Sindicato forte se faz 
com unidade

Estamos vivendo uma grande ofen-
siva do capital contra o trabalho e a 
Reforma trabalhista, como parte dos 

ataques, veio para extinguir direitos, precari-
zar as condições e relações de trabalho, atacar 
direta e frontalmente os sindicatos e dificultar 
o ingresso dos trabalhadores (as) na defesa de 
seus direitos no judiciário. Neste processo de 
retiradas de direitos está o enfraquecimento 
dos sindicatos.

Encerramos uma greve de 17 
dias de uma Campanha Salarial 
dura, na qual a categoria 
fez o enfrentamento con-
tra a ECT, o TST e o Gover-
no. A Empresa, de forma 
intransigente, correu das 
negociações a todo o mo-
mento e quando resolveu 
sentar-se a mesa de nego-
ciação, apresentou apenas 
um pacote de maldades e 
de retrocessos, que retira-
vam mais de 45 cláusulas 
do Acordo Coletivo da 
Categoria. Cláusulas ca-
ras para o trabalhador (a), 
conquistadas há mais de 
trinta anos com muitas lutas.

Aliada ao TST, a Empresa, 
com muita truculência, usou 
como tática de negociação ame-
aças e o terrorismo. Contudo, a 

categoria não recuou da mobili-
zação e fez um embate forte na-

cionalmente, com a adesão dos 
31 sindicatos filiados à FEN-
TECT. Em Goiás, a greve tam-
bém foi muito forte, com várias 
cidades do interior aderindo 

ao movimento grevista pela 
luta, manutenção e garantia de 

seus direitos. E assim, a 
categoria saiu vitorio-
sa, não permitindo que 
a Empresa rasgasse seu 
acordo coletivo e o ade-
quasse as novas regras 
da Reforma Trabalhista.  
Os trabalhadores enten-
deram que não se trata-
va de uma greve de base 
econômica, mas sim por 
garantia e manutenção 
de direitos históricos 
conquistados a duras pe-
nas no passado. 

E aqui o SINTECT-
GO parabeniza a todos e todas 
que arregaçaram as mangas e 
foram para a luta, com disposi-
ção e coragem. Pois direitos se 
ampliam, não se retiram!

PORQUE O SINDICATO PRECISA ESTAR 
FORTALECIDO?

Novas lutas virão pela frente, 
e precisamos estar unidos e fortale-
cidos para os próximos enfrentamen-
tos, que não serão poucos. Sindicato 
forte se faz com unidade! Essa é a 
essência do sindicalismo: a unidade, 
a luta e a solidariedade entre os tra-
balhadores e trabalhadoras. Assim 
se deu o surgimento das primeiras 
lutas contra a exploração e opressão 
da classe trabalhadora.

É LUTA PARA A VIDA TODA!
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Portanto, dentro da conjuntura que estamos 
vivendo com uma agenda governamental de 
reformas, de retiradas de direitos, e de privati-
zações, a instituição que representa os trabalha-
dores, o SINDICATO, precisa estar fortalecido, 
para que tenha força para implementar as polí-
ticas necessárias na defesa dos direitos e interes-
ses da categoria representada.

E assim, no dia 06 de outubro, ao final da gre-
ve, a categoria, no sentido de fortalecer o Sindi-
cato, deliberou e aprovou, durante Assembleia 
Permanente, pelo desconto assistencial de 2% na 
folha de pagamento do mês de dezembro, para 
custear os gastos da Campanha Salarial. Não se 
trata somente dos gastos com a greve, mas sim 
de todo o processo de preparação da Campanha 

Salarial, desde a assembleia de tirada de delegados para o CONREP até o fechamento do acordo. 
Assembleias, plenárias, CONREP, seminários, ônibus, alimentação, a negociação em Brasília, tudo 
isso entra na conta, além da greve em si. São gastos extras do Sindicato, que agora, com a Reforma 
Trabalhista, não conta mais com o imposto sindical.

O desconto assistencial é uma colaboração paga pelos trabalhadores, sindicalizados ou 
não, após o fechamento da Campanha Salarial, como uma retribuição em favor do fortaleci-
mento do Sindicato após os embates travados durante as negociações salariais. O desconto 
assistencial é também uma forma de contribuir com a luta!

O QUE É DESCONTO ASSISTENCIAL?

O Desconto assistencial é importante, pois ele representa a importância da campanha sa-
larial para a categoria e da dedicação do Sindicato a luta dos trabalhadores. Durante todo o 
ano, o Sindicato briga pela categoria, por melhores salários e condições dignas de trabalho, 
o que fica ainda mais atenuado durante a campanha salarial. Assim, o desconto assistencial 
é uma forma de cobrir as despesas advindas durante as lutas coletivas, principalmente na 
campanha salarial e greve. Lembrando que o Sindicato não faz só campanha salarial, exis-
tem lutas pelos direitos dos trabalhadores que são realizadas durante todo o ano.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE CONTRIBUIR COM
 O DESCONTO ASSISTENCIAL?

ELE É AMPARADO PELO ACORDO COLETIVO!
De acordo com a Cláusula 17 do Acordo Coletivo, o desconto assistencial será promovido 

pelos Correios conforme aprovado em assembleia geral da categoria, na folha de pagamento 
dos empregados e empregadas filiados (as) ou não ao sindicato. Caso o trabalhador não con-
corde com o desconto, ele deverá manifestar-se ao sindicato até o dia 12 do mês do desconto, 
em documento assinado pelo trabalhador e entregue nas Sedes das Entidades Sindicais; ou 
enviado via carta registrada com AR. Em Goiás, o trabalhador (a) terá até o dia 12 de dezem-
bro de 2017 para manifestar-se. 

Fortaleça o trabalho diário de representatividade da categoria, 
CONTRIBUA!


