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Concessionárias, Permissionárias,  Franqueadas, Coligadas e Subsidiárias no 

Estado de Goiás – SINTECT/GO

SINTECT/GO

São vários os problemas relacionados às condições de trabalho, à saúde dos trabalhadores e ao próprio 
clima organizacional que a categoria ecetista de Goiás tem enfrentado e, ao invés de buscar soluções 
para os vários problemas, a diretoria da DR/GO tem se empenhado somente em atacar a instituição 

sindical e tentar de todas as formas inviabilizar a luta da categoria e interferir na gestão sindical.
Todos devem se lembrar da convocatória que a diretoria regional fez a todo corpo gestor para irem à as-

sembleia geral da categoria, no dia 26 de abril, votar contra a greve e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras 
contra a privatização da Empresa. Além disso, são várias a declarações do diretor regional dizendo que “quer 
mesmo é que se privatize”. 

O caos está instalado na regional de Goiás! A falta de gestão com que tem sido dirigida esta regional é 
gritante! Faltam materiais de limpeza nas agências; falta diarista; nos complexos operacionais bloco A e bloco 
B, em Aparecida de Goiânia, a sujeira corre solta (fezes de pombos, fungos, poeira).  O assédio moral é livre 
da DR/GO, mesmo existindo um grupo de trabalho, conforme cláusula 03 do acordo coletivo vigente, para 
inibir tais práticas.

A ultima pérola da diretoria foi escrever no Primeira Hora (na verdade Primeira Mentira) que o grande 
responsável pelo fechamento do Banco Postal em 148 agências é o SINTECT/GO, que é devido à ação judicial 
do Sindicato que se tornou inviável o funcionamento do Banco Postal nestas agências de correios. Disse isso 
de forma capciosa, ardilosa e maliciosa, na intenção de jogar os trabalhadores contra o SINTECT-GO, assim 
como o fez em sua defesa na ação contra a suspensão das férias. Nota-se aí o despreparo e o quão mal asses-
sorado é esta diretoria regional. 

Vale ressaltar que mesmo com o fechamento do Banco Postal nas agências, os trabalhadores, principal-
mente os atendentes, continuarão à mercê dos assaltos, pois ainda operarão com dinheiro.

Trabalhadores e trabalhadoras não caiam nas mentiras disseminadas pela Empresa, pois a tática agora é 
desmoralizar e desmontar tudo que é luta do Sindicato. A ECT já demonstrou em vários acordos coletivos 
que não se preocupa com a segurança de seu bem maior, que são seus trabalhadores, pois durante as ne-
gociações a reivindicação de portas detectoras de metal e segurança nas agências sempre é ignorada. Estão 
preocupados apenas com o patrimônio e com o lucro, não com a vida.

A DR/GO quer a todo custo interferir na gestão sindical sobrepondo-se até mesmo à CLT, recusando-se a 
liberar os diretores eleitos deste sindicato;  recusando as liberações de visitas setoriais nos locais de trabalho; 
assediando moralmente os delegados sindicais, transferindo-os para outros turnos; ferindo o princípio básico 
da liberdade sindical e o princípio da interferência mínima na instituição sindical.
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