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PELA MORALIZAÇÃO DA PLR 2010
Atenção, companheiros, a

luta pelo pagamento de uma
PLR 2010 justa já começou e
é importantíssima sua partici-
pação na defesa desta morali-
zação. Em junho, durante reu-
nião com a Fentect, represen-
tantes da Empresa apresenta-
ram uma proposta de divisão
da PLR.

A idéia é escalonar o des-
conto das faltas injustificadas,

considerando uma parcela fixa
e outra variável, com o des-
conto proporcional de faltas so-
bre a parcela variável. A Em-
presa se dispôs a acatar o mo-
delo, garantindo o valor indivi-
dual da PLR, 60% como par-
cela fixa e variável 40%. Nes-
te modelo, as faltas serão des-
contadas na seguinte propor-
ção: uma falta – 25%; duas fal-
tas – 50%; três faltas – 75%;

e quatro ou mais faltas – 100%,
da parte variável.

Os representantes da ECT
disseram, no entanto, que o
seu posicionamento ainda será
avaliado pela Diretoria Cole-
giada e Conselho de Adminis-
tração para, depois, ser enca-
minhado para aprovação  dos
órgãos de controle externos
(Ministério do Planejamento).

Em relação ao pagamento

integral da PLR aos funcioná-
rios afastados por acidente de
trabalho, a direção dos Correi-
os garantiu que não irá descon-
tar os primeiros 90 dias do
afastamento.

Na reunião, os trabalhado-
res defenderam a posição da
categoria que reivindica a PLR
linear, numa divisão igual para
todos os funcionários.

Vale ressaltar que os Cor-

reios anunciaram a elevação
de seus lucros nos primeiros
seis meses deste ano. O lucro
de R$ 123,51 milhões contabi-
lizado em janeiro saltou para
R$ 333,11 milhões em junho, o
que significa um aumento de
169%. Estes valores são resul-
tados do empenho e da dedi-
cação do trabalhador, mas isso
a Empresa não diz. Vamos à
luta, companheiros!

ORGANIZAR PARA AVANÇAR
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Já está tudo pronto para
o IV Cortect, que será
realizado dias 21 e 22 de

agosto, em novo local: no Re-
canto Arvoredo (veja mapa
ao lado).

Este Congresso é mais uma
oportunidade que os ecetistas
têm para definir os rumos da sua
entidade representativa, orga-
nizar a luta e discutir ampla-
mente temas atuais que
repercutem em seus
direitos, tais como:

• PCCS;
• PLR;
• Acordo Bianual;
• Fentect;
• Concurso público e

condições de trabalho;
• Campanha salarial;
• Correios-Saúde e Saú-

de do trabalhador;
• Crise dos Correios e

Correios do Brasil S.A.;
• Mudanças estatutárias.
Todos os filiados podem e

devem contribuir com os de-
bates. Reserve estes dias para
avançar rumo a novas con-
quistas!

SUA PARTICIPAÇÃO
É FUNDAMENTAL!

Cortect será em
novo endereço

O IV Cortect será no Recanto Arvoredo,
que fica na Rua Tílias, Qd. 1, Chácara 9,

Park Primavera, em Aparecida de Goiâ-
nia (GO). Confira como chegar:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o artigo 10 do Estatuto do SINTECT GO/TO

fica convocado o IV Congresso Regional dos Trabalhadores
nas Empresas de Correios e Telégrafos no Estado de Goiás - IV
CORTECT para os dias 21 e 22 de agosto de 2010, com a
seguinte pauta: Análise de Conjuntura, Deliberações, Campa-
nha Salarial, Mudanças Estatutárias. O Cortect realizar-se-á no
auditório do Recanto Arvoredo situado à Rua Tílias, Qd 01, Chá-
cara 09, Park Primavera, em Aparecida de Goiânia (GO), com
início às 8h. Os delegados com direito a voz e voto serão eleitos
nas unidades de trabalho das cidades do Estado de Goiás,
segundo normas estabelecidas em Assembléia Geral Ordiná-
ria, realizada no dia 27 de julho de 2010, e divulgadas para a
categoria pelo boletim informativo nº 39 do SINTECT-GO.

Goiânia, 16 de agosto de 2010

Eziraldo Santos Vieira
Secretário Geral do SINTECT-GO
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D E M I T I D O S

LULA DEMITE OS
INCOMPETENTES
Carlos Henrique Custó-

dio está fora dos Cor-
reios desde o dia 28 de

julho. O presidente Lula, aten-
deu às reivindicações e ao cla-
mor dos trabalhadores e, ce-
dendo à pressão da socieda-
de, demitiu os principais res-
ponsáveis pelo desmantela-
mento da ECT: o então presi-
dente Custódio, e Pedro Ma-
galhães Bifano, da Diretoria de
Recursos Humanos.

As saídas de Custódio e Bi-
fano representam uma grande
vitória dos trabalhadores e do
movimento sindical que, nos úl-
timos meses, travaram uma
verdadeira queda-de-braço
com a diretoria nacional da
Empresa. De um lado, a cate-
goria empenhava-se na defe-
sa da ECT como Empresa Pú-
blica, Estatal e de Qualidade;
de outro Custódio e sua cúpu-
la permitiam que o caos se ins-
talasse empurrando com a bar-
riga problemas sérios como o
déficit de pessoal, os constan-
tes atrasos de correspondên-
cias e a não realização do con-

curso público. Pretendiam as-
sim levar adiante o projeto de
reestruturação da ECT, a Cor-
reios do Brasil S/A.

Os protestos contra a admi-
nistração ineficiente foram
constantes durante os quatro
anos em que Custódio esteve à
frente dos Correios. A truculên-
cia e a recusa em negociar com
os trabalhadores foram marcas
registradas de sua gestão, que
motivaram várias greves, para-
lisações, protestos, atos públi-
cos e tantas outras mobiliza-
ções da categoria.

Mobilização em Goiás
As demissões foram moti-

vadas também pelos protestos
dos trabalhadores, dos sindica-
tos nacionais e da sociedade,
que denunciaram inúmeras ve-
zes a situação caótica em que
se encontra a ECT. Em todas
as mobilizações promovidas, o
Sintect-GO exigiu mudanças na
direção da Empresa.

O Sindicato chegou a pro-
mover uma grande manifesta-
ção de repúdio a Custódio, dia

4 de julho, quando o então presi-
dente da Empresa participou da
reinauguração do prédio da Agên-
cia Central de Goiânia. Com fai-
xas, carro de som e gritos de
“Fora Custódio”, os trabalhado-
res demonstraram que Custódio
não era bem-vindo em Goiás e
exigiram sua saída bem como de
toda sua cúpula.

Dias depois, com a aprovação
em Assembléia Geral, o Sintect-
GO protocolou ofício na Casa Ci-
vil, dirigido à Ministra Chefe Ere-
nice Guerra, em que relatava de-
talhadamente a situação dos Cor-
reios e a ineficiência de Custó-
dio. O Sindicato pediu, em nome
dos trabalhadores goianos, a de-
missão do presidente da ECT.

De pronto, o Gabinete da
Casa Civil respondeu ao Sintect-
GO informando que havia reme-
tido o ofício em que o Sindicato
solicitava a substituição dos
membros dos Correios ao Mi-
nistério das Comunicação,
órgão responsável pela es-
tatal. Em menos de 15
dias depois, Custódio es-
tava demitido.

DE OLHO NAS AÇÕES
DO NOVO PRESIDENTE

Custódio deixou os Cor-
reios em meio à pior crise de
sua história. A convite de
Erenice Guerra, em seu lu-
gar assumiu o engenheiro
David José de Matos, vindo
da administração do Distrito
Federal. A mudança na pre-
sidência é uma resposta à de-
terminação do Governo Lula
de que esta crise seja sana-
da. David  chegou com a mis-
são de sanear os problemas
da ECT, que perdeu sua cre-

provas, depois de muita pres-
são, chegaram a ser marca-
das para setembro. Neste mês
de agosto, o novo presidente
anunciou o adiamento do cer-
tame para 21 de novembro,
alegando problemas de logís-
tica. De qualquer forma, as
contratações só poderão ocor-
rer em 2011, por conta da le-
gislação eleitoral. Enquanto
isso, David já revelou que pre-
tende lançar mão dos terceiri-
zados para atender à deman-
da de final de ano.

Enfim, a demissão de Cus-
tódio significou uma vitória
para os trabalhadores, que
estão com as forças renova-
das para a luta e devem acom-
panhar de perto as ações do

novo presidente.
Esperamos que realmen-

te este novo presidente pre-
tenda de fato atender aos an-
seios dos trabralhadores de
maneira contundente e que
não seja mais uma das arma-
dilhas prontas para os ecetis-
tas. Os guerreiros goianos es-
tarão de olho em todas as
suas ações e prontos para o
combate.

A atual situação dos Cor-
reios exige muita união e mo-
bilização em defesa da Esta-
tal e dos direitos do trabalha-
dor. Vale lembrar que a defi-
nição desta luta será tomada
no IV Cortect, marcado para
os dias 21 e 22 de agosto.
Participe!

dibilidade e eficiência nos úl-
timos anos. Dentre as prio-
ridades do novo presidente
estão a realização do con-
curso, a efetivação de licita-
ção para as franquias da Em-
presa, a melhoria da auto-es-
tima dos trabalhadores e a
regularização das encomen-
das por via aérea.

A irresponsabilidade de
Custódio impediu a realização
do concurso em tempo hábil
para contratação este ano. As

2

David José de Matos
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O CONREP, NA VERDADE, NÃO EXISTIU
PELEGOS

Omedo da derrota imi-
nente nas deliberações
que seriam tomadas

durante o XXIX Conselho de
Representantes da Federação
Nacional dos Correios (XXIX
Conrep), de 21 a 23 de julho
em Brasília, levou a ala majori-
tária da Fentect (Articulação
Sindical, CTB/PcdoB e parte
da ASS) a desrespeitar o Esta-
tuto da Federação e a própria
democracia ao impedir, de for-
ma autoritária, a inscrição dos
delegados eleitos que pertenci-
am ao bloco dos 17 sindicatos
de oposição ao bianual e ao
projeto Correios S/A.

É no Conrep que se defi-
nem as comissões responsá-
veis por defender a pauta de
revindicações da categoria.
Tal definição fica a cargo dos
delegados eleitos pelos traba-
lhadores nas assembléias re-
alizadas nos Estados. Residia
aí o temor dos pelegos da Fe-
deração, que cada dia mais
demonstram estar a serviço

da direção da ECT e contra
os trabalhadores. Como os
delegados eleitos pelo bloco
oposionista eram relativa mai-
oria, era certo que seriam in-
seridos alguns pontos na pau-
ta de discussão, como a pro-
moção da campanha salarial
neste ano, a anulação do
acordo bianual e a realização
de outro congresso para elei-
ção de uma nova diretoria
para a Fentect.

Temerosos da derrota, a ala
majoritária da Federação im-
pediu o credenciamento, sob a
alegação de que os sindicatos
não estariam pagando a co-
missão de anistia e que assem-
bléias irregulares elegeram os
participantes do Congresso.
Revoltados, os delegados elei-
tos ainda tentaram reverter a
situação e garantir a realiza-
ção do Conrep para definição
da verdadeira luta em defesa
dos direitos do trabalhador. No
entanto, não houve acordo e o
Congresso não aconteceu.

Diante do desrespeito à
democracia e do desacato aos
direitos dos trabalhadores, re-
presentados pelos delegados
eleitos para o Conrep, o bloco
dos 17 sindicatos de oposição
ao bianual, Correios S/A e aos
pelegos de plantão reuniu-se
para reorganizar a luta.

A reunião ocorreu no dia 7
de agosto, quando houve as
deliberações sobre as novas
ações efetivas. Neste encon-
tro foi elaborado um novo ca-
lendário de mobilização e tam-
bém uma pauta de reivindica-
ções em que constam:

• inflação do período 5,21%
(ICV-DIEESE);

• aumento linear de R$ 300;
• reposição das perdas sa-

lariais de 35%;
• revogação da vigência do

acordo bianual (claúsula 63);
• vale alimentação no valor

de 30 reais;
• cesta básica no valor de

150 reais;
• PLR linear de 2 mil reais

pago no mês de abril;
• luta contra o projeto Cor-

reios S/A;
• Luta contra a sobrecarga

de trabalho;
• Luta pela realização do

concurso público;
• Luta pela contratação já;
• Redução na jornada de

trabalho da categoria para 36

BLOCO DOS 17 SINDICATOS
REORGANIZA NOSSA LUTA

10 a 17/08 – Assembléia para aprovar Estado de Gre-
ve, Pauta de Reivindicação e Eixos da Campanha;

18/08 – Sistematização da pauta aprovada nas Assem-
bléias e Confecção do Jornal do Bloco com pauta;

25/08 – Ato Público em Brasília contra os Correios S.A;
Pela realização imediata do Concurso Público; Pela
Contratação/Reintegração dos Anistiável e protocolo
da pauta de reivindicação da Campanha Salarial de
2010;

25 a 31/08 – Distribuições do Jornal do Bloco de Oposi-
ção a FENTECT com a pauta e os principais Eixos
da campanha aprovada na base;

01/09 – Assembléia de Avaliação da Campanha e vota-
ção do indicativo de greve;

03/09 – Reunião do Bloco em Brasília;
04 e 05 – Participação no CONSIN;
14/09 – Assembléia de Greve;
15/09 – Greve a partir das Zero Hora.

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

horas semanais.
Ficou decidido ainda que

novas mobilizações da catego-
ria serão definidas junto aos
trabalhadores nos Estados.
Dentre estas mobilizações
está uma possível paralisação
prevista para o dia 15 de se-
tembro.

Em Goiás, não houve a
Assembléia constante do ca-
lendário no início de agosto
devido à realização do IV Cor-
tect. O debate sobre pauta de

reivindicações e sobre os ei-
xos da campanha serão defi-
nidos durante o Congresso.

Já com relação à aprova-
ção do estado de greve, pre-
vista no calendário, vale lem-
brar que os trabalhadores goi-
anos estão em estado de gre-
ve desde o dia 18 de maio, que
foi aprovado em Assembléia
Geral Extraordinária da cate-
goria, e que culminou com a
paralisação de 24 horas reali-
zada no dia 26 de maio.

O 13º Encontro Nacio-
nal de Mulheres, realizado
dias 19 e 20 de julho, em
Brasília, discutiu assuntos
de interesses das trabalha-
doras, como auxílios creche
e babá, o aborto, os Cor-
reios S/A e outros pontos
constantes da pauta de rei-
vindicações. Tudo o que foi
deliberado foi encaminha-

do para compor a campa-
nha salarial de 2010, que
deveria ter sido discutida no
Conrep. No entanto, os pe-
legos da Fentect impediram
a realização do Congresso.
Agora as ecetistas aguar-
dam para saber se a Fede-
ração irá seguir o que foi
aprovado no Fórum das
mulheres.

ENCONTRO NACIONAL DE
MULHERES EM BRASÍLIA O QUE SOBROU DO BIANUAL

Ao contrário do que diz a
maioria da Fentect, que vem
pregando com a maior cara de
pau que o acordo foi excelen-
te, na verdade os trabalhado-
res continuam amargando
grandes prejuízos com o Acor-
do Bianual 2010/2011, impos-
to pela Empresa em conluio
com os pelegos à categoria du-

rante a campanha salarial do
ano passado.

Segundo o IBGE, o índice
acumulado da inflação do pe-
ríodo de 2009/2010 é o seguin-
te: IPCA-IBGE de 4,6%. Já
que pelo acordo a Empresa só
pagará o que passar de 4,5%,
então neste mês de agosto
vamos receber o que restou do

bianual: o gatilho salarial, que
significará um reajuste de
0,1% ,  mais a diferença de R$
1,50 no ticket refeição.

 Para se ter uma idéia
aquele que ganha um salário
de R$ 800,00 (média salarial
nos Correios) terá reajuste de
R$ 0,80 e um talão de ticket
extra em dezembro de 2010.
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PCCS 2008

Os trabalhadores dos Cor-
reios que ainda sofrem com o
pagamento de aluguel já po-
dem comemorar mais uma
conquista da luta sindical.
Acordo assinado entre a ECT
e a Caixa Econômica Federal
(CEF), em julho, garante aos
ecetistas maior facilidade na
concessão de crédito para fi-
nanciamento da casa própria
com a consignação em folha
de pagamento.

Mais de 100 mil trabalha-
dores serão beneficiados. O
convênio garante o financia-
mento de até 100% do valor
de imóveis avaliados em, no
máximo, R$ 350 mil com par-
celamentos que podem chegar

a 30 anos.
O benefício está no acor-

do coletivo, cláusula 46, que
dita sobre o Programa Casa
Própria: “A ECT desenvolve-
rá um conjunto de ações vi-
sando prospectar e divulgar
informações relativas às ofer-
tas de moradia para público
de baixa renda e realizará
gestão junto a entidades pú-
blicas e privadas, com vistas
a facilitar o processo de aqui-
sição, construção e reforma
de moradia”.

Esta cláusula já estava pre-
vista há vários anos como clá-
usula 47 nos ACT’s anteriores.
Portanto, não representa uma
conquista recente pelo bianu-

Convênio com CEF facilita
aquisição da casa própria

al, como querem fazer trans-
parecer os pelegos de plantão
da ala majoritária da Fentect.
A conquista não é resultado do
bianual, mas da luta incessan-
te dos trabalhadores ano após
ano. Agora estamos no mo-
mento de colher os frutos re-
lacionados à nossa luta.

Além da facilidade de fi-
nanciamento da casa própria,
o convênio ainda garante aos
trabalhadores dos Correios:
crédito em consignação, tari-
fas diferenciadas nas cestas
de serviços da Caixa Econô-
mica e descontos nas taxas do
cheque especial e no paga-
mento de anuidades do car-
tão de crédito.

Pelegos venceram batalha
no TST, mas a luta continua

O julgamento do PCCS
2008, no Tribunal Superior do
Trabalho (TST), dia 9 de agos-
to, trouxe sérios prejuizos aos
ecetistas. O relator da maté-
ria, ministro Maurício Godinho
Delgado, não se deu ao traba-
lho de pôr a mão na batata
quente. Ele não cumpriu com
seu dever de analisar cláusula
por cláusula do texto do PCCS
2008 e simplesmente ignorou
os pedidos dos trabalhadores
em nível nacional, que foram
tirados em assembléias. A ca-
tegoria buscou através de pe-
tições, a revogação do acordo
fraudulento assinado e proto-
colado no TST pelos pseudo-

sindicalistas.
O ministro não teve o míni-

mo de trabalho, usou dos ar-
gumentos do acordo entre a
ECT e a Comissão de PCCS,
protocalado pelos traidores de
plantão no dia 10 de junho de
2009 e assinado pala ala ma-
joritária da Federação, através
do Secretário Geral da Fen-
tect, José Rivaldo.

Esta conduta traidora faci-
litou totalmente a tomada de
decisão pelos demais juízes,
que optaram por seguir a ori-
entação do ministro-relator e,
por unanimidade, homologa-
ram o acordo.

Sobre os pontos divergen-

tes, a orientação do ministro-
relator foi a de que fossem re-
jeitados na íntegra, mantendo
assim a redação proposta pela
Empresa e acordada pela pe-
legada. Tal redação avaliza a
aplicação de parte do cruel pla-
no de carreira.

Este é mais um dos prejuí-
zos que a categoria de Correi-
os terá que amargar, após a
decisão tomada pelo TST. Es-
tamos aguardando a publica-
ção do acórdão para divulgar
mais informações sobre o
PCCS e encaminhar nossas
ações. Não desistimos! Vamos
à luta, companheiros por um
PCCS justo!

Sintect em ação
Hora-extra e trabalho aos

finais de semana e feriados
Ao efetivar seu contra-

to de trabalho, o colabora-
dor se obriga a cumprir as
oito horas diárias. As horas-
extras somente podem ser
exigidas pela Empresa se o
trabalhador a elas se com-
prometer, mediante a assi-
natura em termo de convo-
cação. Caso não aceite, de-
verá informar por escrito no
ato da convocação. Portan-
to, a hora-extra e trabalhos
aos finais de semana e feri-

ados não são obrigatórios.
Inclusive, em recente

decisão, o Tribunal Regi-
onal do Trabalho (TRT)
de Goiás considerou que
“não caracteriza insubor-
dinação e indisciplina a
recusa do obreiro de tra-
balhar no feriado, como
quer fazer crer a Empre-
sa, pois é um direito do tra-
balhador não laborar nos
dias de feriado (art. 8º da
Lei nº 605/49)”.

PCCS 1995: juíza defere
pedido do Sintect-GO

A juíza Virgilina Severi-
no dos Santos, da 5ª Vara
do Trabalho, julgou proce-
dente pedido do Sintect-
GO relacionado à progres-
são dos trabalhadores goi-
anos, inclusos no PCCS
1995, por antiguidade e por
merecimento.

Em sua decisão, a juíza
deferiu “as progressões ho-
rizontais por antigüidade,
devida após o implemento
do interstício de três anos,
contado a partir da última
progressão por antiguidade
ou da data de admissão; e
por merecimento, nível óti-

mo, devida após o interstí-
cio de doze meses, conta-
dos da última progressão
por merecimento, observa-
do o limite imposto pela úl-
tima referência salarial da
faixa salarial do cargo ou
carreira, bem como as di-
ferenças salariais ocorren-
tes, vencidas e vincendas,
bem assim os seus reflexos
sobre as horas extras, féri-
as acrescidas de 1/3, 13º
salário, anuênio, horas ex-
tras, adicional noturno, gra-
tificação de função, grati-
ficações, diferencial de
mercado e FGTS”.

O Sintect-GO está de
olho nas atitudes ditatoriais
dos Reven´s e coordenado-
res, que continuam com a
prática de oprimir os traba-
lhadores.

Estes chefes desprepa-
rados estão obrigando os

companheiros a cumprirem
cargas horárias exaustivas e
ainda determinam seus deslo-
camentos para outras cidades,
sem se preocupar com a dis-
ponibilidade e a rotina pessoal
de cada trabalhador.

Chegou a hora de você,

Alerta aos atendentes comerciais
atendente comercial, se in-
surgir contra as investidas
destes gestores autoritári-
os, que tomam decisões uni-
laterais, participando das
lutas do Sindicato em de-
fesa dos direitos de toda
categoria ecetista.

Pode chegar ao fim uso de
funcionários de Prefeituras

O Sintect-GO propôs
Ação Civil Pública na Jus-
tiça do Trabalho com o ob-
jetivo de impedir que a Em-
presa continue a cometer
irregularidades constitucio-
nais e trabalhistas com re-
lação à  utilização de fun-

cionários de Prefeituras em
substituição à mão -de-obra
concursada para o cargo de
carteiro. Está marcada
para o final deste mês de
agosto a segunda audiên-
cia, onde serão ouvidas as
testemunhas.


