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ADiretoria Regional dos
Correios (DR/GO) tem
até dia 16 de julho para

implantar vigilância armada em
todas as agências de Banco
Postal do Estado. Ao final des-
te prazo, todas as unidades goi-
anas devem estar devidamen-
te protegidas, sob pena do pa-
gamento de multa de R$ 2 mil
por cada agência desatendida.

A conquista, inédita entre os
sindicatos do País, foi alcança-
da pelo Sintect-GO dia 17 de
março, depois de quase dois
anos de luta por meio da Ação
Civil Pública (ACP) que visa
obrigar a ECT a oferecer mai-
or segurança aos atendentes
comerciais.

Até a conquista desta vitó-
ria, foram muitas as tentativas
de negociação com a Diretoria
Regional, que há todo momen-

to se recusou a negociar levan-
do em conta apenas o alto cus-
to financeiro em detrimento da
segurança que a Empresa tem,
por obrigação, de oferecer aos
seus trabalhadores.

Sem acordo inicial, a ação
seguiu seu trâmite e em dezem-
bro de 2010, o Tribunal Superi-
or do Trabalho (TST) confir-
mou a decisão e obrigou a ECT
a contratar a vigilância arma-
da no prazo de 180 dias. A DR/
GO recorreu, mas sem suces-
so, e somente depois do Sintect-
GO executar a sentença é que
os representantes da Empresa
em Goiás e em Brasília digna-
ram-se a sentar para negociar
uma alternativa para cumpri-
mento da sentença sem paga-
mento da multa.

Atendendo ao chamado do
juiz do TRT, a diretoria do Sin-

DR/GO TRAVA GUERRA FRIA DE INFORMAÇÃO
Basta o Sindicato garantir

vitórias aos trabalhadores
para a DR/GO sair a campo.
A sua assessoria de comuni-
cação tem se utilizado de to-
dos os meios possíveis (inclu-
sive humanos) para tentar
aterrorizar os trabalhadores
com a falácia de que o direito
à segurança seria uma amea-
ça à continuidade do funcio-
namento do banco postal.

O assessor de Comunica-
ção divulgou nota de uma tra-
balhadora de Itumbiara, Srta.
Ana Flávia Servato, que em
resumo diz que “uma empre-
sa deve sim zelar pela segu-
rança de sua força de tra-
balho, mas esta não vive de
palavras bonitas e de ideais,
ela vive de lucro, temos que

dicato firmou um acordo con-
cedendo o prazo de 120 dias
para que seja oferecida segu-
rança em todas as agências.
Ficou acertado ainda a instala-
ção de vigilância emergencial
em, no mínimo, dez unidades.
Para tanto, a ECT teve até o
dia 22 de março para apresen-
tar, em juízo, a lista de todas as
agências no Estado com núme-
ro de ocorrências, por unidade,
nos últimos três anos.

Com base neste levanta-
mento, o Sintect-GO apontou
as agências de Banco Postal
que devem ser seguradas com
vigilância armada até o prazo
máximo estipulado em 10 dias,
que termina em 6 de abril.

Esta vitória é incontestável,
e vamos acompanhar de perto
para garantir o cumprimento da
decisão.

dar lucro, só assim a sobre-
vivência de uma empresa é
garantida”.

Primeiro ponto, diante do
uso da ferramenta para atacar
o Sintect-GO fica uma per-
gunta: as notas da Ascom não
devem ser autorizadas pelas
áreas gestoras da Empresa?
Neste caso, qual área autori-
zou o envio? Todos trabalha-
dores poderão expressar suas
opiniões através da lista de
distribuição? Acreditamos que
sim, pois do contrário, ficará
caracterizado o impedimento
da liberdade de expressão.

Segundo ponto, lembramos
que os atendentes comerciais
sempre existiram, antes mes-
mo da instalação do Banco
Postal. Que o Bradesco ele-

vou seus lucros em bilhões
depois que passou a utilizar
nossos serviços. Que o que
deveria fazer essa Srta. seria
se perguntar: qual é o lucro do
Bradesco? Qual é o lucro da
ECT? Quanto se investiu em
segurança ao logo dos anos?
O e-mail assinado pela colega
realmente condiz com sua re-
alidade, pois trabalha numa
agência com todo aparato ne-
cessário para garantir sua in-
tegridade física. Mas será que
quem já passou por um assal-
to concorda com a sua visão?

O Sintect-GO não faz ata-
ques políticos ao diretor Regi-
onal, a quem a Srta. Servato
defende de forma veemente.
O Sindicato faz as críticas ne-
cessárias às quais todo gestor

está sujeito.  São os ideais que
fortalecem as lutas. O socia-
lismo sempre norteou a exis-
tência do Sindicato, contrariando
a fala da Srta: “...sempre esti-
ve engajada nas lutas cole-
tivas, mas no mundo capita-
lista que vivemos a razão deve
superar a emoção...”. Quem
se engaja nas lutas coletivas
sabe que o ser humano sem-
pre vem em primeiro lugar. Que
é coletivamente que lutamos
contra o capitalismo buscan-
do uma verdadeira sociedade
justa e igualitária.

Mas não são ações como
essa que intimidarão a dire-
ção do Sindicato. Muito pelo
contrário, acreditamos que vi-
tórias como esta levarão a
Empresa a repensar novas

cláusulas contratuais de pro-
teção aos seus funcionários,
seja com o Bradesco ou qual-
quer outra instituição financei-
ra que venha a assumir o
Banco Postal. Quem sabe os
administradores se conven-
çam de que a melhor alterna-
tiva para o fortalecimento da
nossa Empresa é a criação do
Banco Postal próprio dos
Correios, resgatando a essên-
cia de sua criação, que é de
inclusão social, e não o enri-
quecimento de banqueiros às
custas da exploração dos tra-
balhadores.

Vamos continuar firmes na
luta, pois a vitória só é alcan-
çada por aqueles que não de-
sistem. Parabéns aos aten-
dentes comerciais.
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PROPOSTA NÃO AVANÇA,
NEGOCIAÇÃO CONTINUA

PLR 2010

Apesar da rejeição da pro-
posta apresentada pela ECT
por todos os trabalhadores do
Brasil, a Empresa não apre-
sentou nova proposta. A co-
missão dos trabalhadores fez
várias ponderações para que
a Empresa se convença de
que o valor apresentado não
representa os anseios da nos-
sa categoria.

A não contratação levou a
uma sobrecarga excessiva e é
necessário que a ECT apre-
sente uma forma de compen-
sação em relação a este fato,
reafirmando que a sobrecar-
ga de trabalho levou a vários
afastamentos médicos e que o
trabalhador não pode ser pe-
nalizado pela falta de contra-
tação e pelas péssimas condi-
ções de trabalho.

Companheiros e compa-
nheiras, para que haja avan-
ço nesta discussão é preciso
termos claro qual o nosso pa-
pel para que tenhamos de fato
uma PLR justa.

Não é aceitável que a
Empresa não reconheça o
esforço de cada trabalhador
durante estes três anos sem
concurso, é fato que como
não houve aumento de des-
pesas com pessoal houve uma
economia e que isto deve ser
revertido para os trabalhado-
res. R$ 97 milhões não repre-
sentam o nosso sacrifício. É
necessário que seja feito um
aporte financeiro que con-
temple todos os trabalhado-

XIII CONSIN UNIFICA
LUTAS DA CATEGORIA

21/03 a 08/04 Mobilização nas bases

11/04 Envio de caravanas à Brasília

12/04 Ato em frente à ECT

13/04 Ato em frente ao Ministério

das Comunicações

14/04 Ato em frente à Casa Civil

19/04 Assembléia para votar o estado

de greve

26/04 Assembléia para votar a greve

por tempo indeterminado

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

• Estatuto da ECT;
• Concurso Público;

• PLR;
• Melhores Condições de Trabalho

EIXOS DA CAMPANHA

Dias 16 e 17 de março,
o Sintect-GO participou, ao
lado de outros representan-
tes sindicais, do XIII CON-
SIN. Na oportunidade fo-
ram discutidos temas como
a reforma do estatuto da
ECT, déficit de pessoal e
condições de trabalho.

Todos participantes fo-
ram unânimes em dizer que
é necessário um amplo de-
bate com o movimento sin-
dical e com a sociedade so-
bre a reforma do Estatuto
da ECT e o que realmente
está por trás das propostas
de alteração estatutárias
apresentadas. Até o mo-
mento o presidente da ECT
não apresentou à Fentect, de
forma oficial, as mudanças
que pretende fazer.

É preciso abrir um ca-
nal de discussão para que
os trabalhadores possam
expressar seus anseios
frente aos desafios que nos-
sa Empresa enfrenta. To-
dos sabem que as mudan-
ças devem ser feitas atra-
vés do Congresso Nacional,
e que até o momento o pro-
jeto está nas mãos do Mi-
nistro das Comunicações.

 A Fentect continua es-
perando um convite da di-
reção dos Correios para que

res, mesmo que venha a ser
através de um abono de pro-
dutividade.

Está em nossas mãos mu-
dar o rumo desta negociação.
Somente os trabalhadores
unificados poderão dar um
basta na forma injusta como
vem sendo distribuída a nos-
sa PLR. Apesar de alguns
avanços apresentados, ainda
não chegamos a uma divisão
justa e para que isto aconte-
ça vamos estar atentos ao
calendário de reuniões lem-
brando que na nossa última
assembléia foi decretado o
Estado de Greve assim, caso
não tenhamos uma divisão
justa poderemos estar decre-

se abra o debate, porém é pre-
ciso que os trabalhadores es-
tejam mobilizados para garan-
tir este diálogo e, mais ainda,
precisamos estar preparados
para lutar contra qualquer ata-
que que possa vir.

Quanto às condições de tra-
balho nem precisamos entrar
muito na discussão, basta ana-
lisarmos o alto índice de absen-
teísmo hoje existente. Lem-
brando que não é só a falta de
efetivo, temos que levar em
consideração a péssima quali-
dade das motos, as péssimas
condições dos EPI’s, ou me-
lhor dizendo, a falta deles, o
assédio moral. Para mudar
esta realidade é preciso a uni-
dade dos trabalhadores, reafir-
mando que as vitórias da ca-
tegoria somente são alcança-
das depois de muita luta e ago-
ra não será diferente.

Os participantes delibera-
ram sobre o calendário de mo-
bilizações, em que está prevista
a deflagração de uma greve
dia 26 de abril, por tempo in-
determinado. É o início da nos-
sa Campanha Salarial 2011.

O Sindicato conclama a to-
dos os trabalhadores a encam-
parmos o calendário nacional,
organizando a luta e nos prepa-
rando para os desafios que ain-
da virão como a data base.

30/03/2011 Definição de Critérios

01/04/2011 Valores

05/04/2011 Apresentação de nova proposta

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA PLR

Órgão de divulgação do Sintect-GO
Gestão 2008/2011
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Vila Brasília - Cep 74.911-380

Aparecida de Goiânia (GO)
E-mail: sintect1go@gmail.com

ACESSE: www .sintectgo.org.br • E SIGA: www .twitter .com/sintectgo

Jornalista:
Daniela Martins (JP 2044)

tando uma paralisação a qual-
quer momento.

Apesar de alguns avanços
apresentados, como o paga-
mento integral às mulheres
que estiveram em licença ma-
ternidade e adoção, não utili-
zação do CGR como forma de
avaliação para pagamento da
PLR, diminuição da diferença
entre o maior e o menor valor
a ser pago,  lembramos a to-
dos que estes avanços são fru-
tos as muitas lutas travadas ao
longo dos anos.

Fiquem atentos e façam
parte da tomada de decisões
participando das assembléi-
as gerais.

Somente com luta alcançaremos uma PLR justa.
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CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS PARA ATENDENTES

Não há mais tempo para
esperar! É preciso que
todos os atendentes co-

merciais se conscientizem e
participem ativamente das mo-
bilizações em defesa dos direi-
tos dos trabalhadores e pelo
atendimento das reivindicações
da categoria. Só haverá vitória
quando os companheiros ver-
dadeiramente se compromete-
rem com a luta. Lembrem-se
do exemplo dos carteiros, que
lutaram juntos e conquistaram
o adicional de 30%.

Os atendentes estão sendo
massacrados pelo descaso e
indiferença da diretoria da
ECT, que não se importa com
a sobrecarga de trabalho, a in-
segurança nem com a constan-
te ameaça de assaltos às agên-
cias de Banco Postal. Os Cor-
reios preocupam-se unicamen-
te em lucrar, lucrar e lucrar.

A defesa dos trabalhadores
é uma prerrogativa do Sindica-
to, que já conquistou na Justiça

A LUTA É NOSSA, MAS A
VITÓRIA DEPENDE DE VOCÊ!

a efetiva melhoria na seguran-
ça nas agências. Mas há outra
luta importante em pauta: é
hora de reforçar a reivindica-
ção dos atendentes comerciais
pela redução da jornada de tra-
balho para seis horas diárias,
sem redução de salário. Todos
devem entrar nesta luta!

Esta reivindicação está no
projeto de Lei 7190/10, do de-
putado federal Vicentinho, que
prevê a jornada de seis horas
para os atendentes comerciais
que trabalham com o Banco
Postal. O PL já está tramitan-
do no Congresso, e uma Co-
missão Nacional de Mobiliza-
ção da Fentect já está em fun-
cionamento tendo como primei-
ro desafio fazer com que o pro-
jeto seja aprovado na Comis-
são de Seguridade Social e Fa-
mília (CSSF). Vejam no site do
Sindicato os membros dessa
comissão e repassem e-mail a
todos pedindo o apoio à nossa
luta.

Trabalhadores, vamos jun-
tos pressionar o legislativo pela
aprovação deste projeto, ga-
rantindo a redução da jornada
para os atendentes comerciais.
Enviem os cartões postais da
campanha para todos os parla-
mentares que fazem parte da
bancada goiana, demonstrando
a importância desta lei. O Sin-
tect-GO já está disponibilizan-
do os cartões. Peguem os seus
no Sindicato e encaminhem aos
deputados. Esta campanha é
nacional e, para ela ser forte,
precisamos da participação de
cada um de vocês.

Fiquem atentos às convoca-
ções do Sindicato. Participem
das mobilizações, atos e movi-

FAÇA A SUA PARTE
mentos em prol da jornada de
seis horas, que é um direito do
atendente comercial, afinal,
estes companheiros desempe-
nham as mesmas atividades
que os bancários, já beneficia-
dos pela jornada de seis horas
diárias.

Vamos demonstrar à dire-
ção da ECT que nos preocu-
pamos sim com a credibilidade
e a lucratividade da Empresa,
que garantem nossos empregos
e salários, mas, antes de qual-
quer coisa, que estamos dis-
postos a lutar por nossos direi-
tos, entre eles o direito à segu-
rança e à vida.

Vamos juntos avançar.
Seis horas já!

Retrato da realidade nas agências de Banco Postal:
sobrecarga de trabalho, excesso de queixa de clientes e atendentes comerciais

aterrorizados com a crítica falta de segurança e os altos índices de assaltos

ESTA LUTA TAMBÉM ESTÁ NA JUSTIÇA
Paralelamente à dispu-

ta política travada no legis-
lativo, a direção do Sintect-
GO, através de sua asses-
soria Jurídica, irá impetrar
Ação Civil Pública em prol
dos atendentes comerciais.
Além da redução da jorna-
da de trabalho sem redução
de salário, o objetivo é fa-
zer com que a ECT seja
obrigada a pagar pelas duas
horas extras diárias de for-
ma retroativa e também por
aquelas que sejam feitas no
decorrer do processo.

Como já está pacifica-
do que as atividades dos

atendentes são as mesmas dos
bancários, a ação também
pede a elevação salarial dos
atendentes para o piso dos ban-
cários. “O pedido se baseia no
principio da isonomia, que é um
pilar constitucional”, explica a
assessora jurídica do Sindica-
to, Gizeli Costa d´Abadia.

Depois de anos sem o re-
conhecimento dos Correios aos
seus atendentes, a Justiça está
fazendo a sua parte, garantin-
do os direitos dos trabalhado-
res. Vamos aguardar o desfe-
cho desta ação e fortalecer a
lutar no Congresso pela apro-
vação da Lei das 6 horas.

Ao longo dos anos, a di-
reção dos Correios tem se
esquivado do diálogo com
os trabalhadores. Sua única
preocupação é elevar os lu-
cros da Empresa, ainda que,
de forma incoerente, não
ofereça condições dignas
de trabalho. Diante desta
realidade, a luta em defesa
dos direitos da categoria
está ocorrendo em outras
esferas, como na Justiça. É
necessário que a ECT mude
de postura e se convença
de que o diálogo saudável
com o trabalhador é o me-
lhor caminho para todos.
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DIRETORIA TOMA POSSE EM NOITE DE FESTA
Asolenidade de posse e

diplomação da Direto-
ria Colegiada e do Con-

selho Fiscal do Sintect-GO,
triênio 2011/2014, foi bastante
prestigiada pelos trabalhadores
dos Correios em Goiás, que
também celebraram o aniver-
sário de 22 anos do Sindicato.
Mais de 900 pessoas participa-
ram da confraternização, na
noite de 19 de março, no Jó-
quei Clube, que contou ainda
com a presença de importan-
tes personalidades do meio sin-
dical e de autoridades políticas.

O deputado federal Rubens
Otoni (PT) fez questão de
prestigiar a festa e, ao discur-
sar, parabenizou os diretores e
conselheiros empossados e
destacou a necessidade dos
trabalhadores lutarem ao lado
do Sindicato por uma gestão
mais humanizada e transpa-
rente na Diretoria Regional dos
Correios em Goiás. O deputa-
do ainda rendeu apoio à defe-
sa da ECT como uma empre-
sa pública e de qualidade. “Es-
tou com vocês nesta luta, colo-
co meu mandato à disposição
dos trabalhadores”, ressaltou.

Pelo Sintect discursaram os
secretários Elizeu Pereira da
Silva (secretário-Geral), Romu-
alda Silva (Secretaria da Mu-
lher) e Eziraldo dos Santos (Fi-
nanças e Patrimônio), que agra-
deceram a presença de todos

e reafirmaram o compromisso
de trabalhar em prol da cate-
goria, promovendo a defesa in-
transigente dos direitos dos tra-
balhadores.

“Assumimos o Sintect com
o firme compromisso de conti-
nuar fazendo um Sindicato
combativo, de luta, que irá en-
caminhar todas as demandas
dos trabalhadores”, enfatizou
Elizeu, que continuou: “É fun-
damental a unidade neste mo-
mento, precisamos ter uma vi-
são mais consciente e politiza-
da e entender que é importan-
tíssima a participação de cada
um de nós nas assembléias e
mobilizações sempre”, disse.

Romualda aproveitou para
convocar as mulheres para a
luta, salientando a necessidade
da inserção feminina na vida
sindical. “A vitória nas lutas que
o Sindicato encampa depende,
e muito, das mulheres”, avaliou.

Prestigiaram a festa o se-

cretário Geral da Fentect, José
Rivaldo da Costa; a integrante
da Comissão Nacional de Mu-
lheres da Fentect, Márcia Por-
tes; o assessor especial José
Eduardo Silva, que representou
o prefeito de Goiânia, Paulo
Garcia; e Maurilandes, repre-
sentante do deputado estadual
Mauro Rubem.

Após a solenidade de diplo-
mação, foi servida uma mesa
de caldos e os convidados pu-
deram aproveitar a festa na pis-
ta de dança. Além de ser um
momento de lazer e confrater-
nização, o propósito deste even-
to foi promover uma maior in-
teração da categoria.

“A festa foi ótima, bem or-
ganizada e bastante prestigia-
da pela categoria. Oportunida-
des assim são fundamentais
para sentirmos que precisamos
estar mais unidos na hora das
nossas reivindicações”, comen-
tou Urbano Nunes da Silva.

“Sem dúvida, momentos de
confraternização também for-
talecem a união dos trabalha-
dores”, afirmou o OTT Rai-
mundo Arley.

É com este espírito de uni-
dade que a direção do Sindica-
to irá conduzir as lutas que te-
mos pela frente e, assim como
o sucesso da festa dependeu da
participação de todos, as vitó-
rias também virão com a mo-
bilização dos trabalhadores.

ECT LANÇA CONCURSO,
MAS NÃO RESOLVE DÉFICIT

Elizeu Pereira e Rubens Otoni. Ao lado, diretores empossados festejam 22 anos do Sintect

Companheiros que integram a diretoria adjunta do Sintect

Filiados parabenizaram Sintect pela organização da festa

A novela do concurso pú-
blico dos Correios parece es-
tar se aproximando do fim,
apesar de não ser exatamente
o que esperavam os trabalha-
dores e o meio sindical. De-
pois de frustrar a expectativa
de mais de um milhão de pes-
soas que se inscreveram na
seleção lançada em 2009 e de
passar mais de um ano prote-
lando a realização do certame
até chegar ao ponto de can-
celá-lo no final de 2010, a di-
reção da ECT lançou, dia 23
de março, o novo edital do pro-

cesso seletivo.
 Porém, o número de va-

gas ofertadas está bem abai-
xo do necessário para soluci-
onar o gravíssimo déficit de
pessoal. Para se ter idéia do
descompasso, foram ofertadas
apenas 224 vagas de carteiros
para Goiás, quando o déficit é
de 330 de carteiros. Para che-
gar a este índice, a direção do
Sintect-GO visitou todas as
unidades do Estado, por duas
vezes nos anos de 2009 e
2010, e fez o levantamento da
real necessidade de contrata-

ção, que foi apresentado à Di-
retoria Regional (DR/GO).
Relatórios ignorados pela DR/
GO, que prefere se pautar por
seus SD´s de fachada.

Além de não solucionar o
problema, e sim amenizá-lo, o
concurso público ainda deve
ser realizado somente em maio,
com contratação a partir do
mês de setembro.

Até lá, qual será o plano
emergencial da Empresa para
garantir que os Correios não
parem suas atividades por fal-
ta de trabalhadores? Este é o

questionamento que o meio sin-
dical tem feito e que a ECT
vem ignorando.

Outra questão: há trabalha-
dores de outras regionais de-
sempenhando suas atividades
em Goiás. São profissionais
que vieram para cá com a ga-

rantia de que poderiam retor-
nar aos seus Estados, quando
fosse realizado novo concur-
so público. Ou seja, a necessi-
dade de contratação será ain-
da maior para que supra a sa-
ída destes trabalhadores da
DR/GO.


