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Estamos em plena Cam-
panha Salarial, o perío-
do mais importante no

calendário dos trabalhadores
dos Correios. É hora de garan-
tir tanto um reajuste digno
quanto melhores condições
de trabalho para a categoria.

Este ano as reuniões entre
o Comando Nacional de Ne-
gociação da Fentect e a Co-
missão da ECT começaram
na data estabelecida, em 26
julho, sem enrolação. Estão
sendo realizados três encon-
tros semanais, sempre às ter-
ças, quartas e quintas-feiras.

Já é possível analisar al-
guns pontos em que houve
avanço, sobretudo no que
tange às cláusulas 21 a 25,
que ditam sobre Saúde do
Trabalhador e Condições de
Trabalho. No entanto, até
agora a ECT ainda não par-
tiu para a negociação acerca
do aumento real de R$ 400 e
do piso salarial de R$ 1.635,
que são reivindicados pelos
trabalhadores. Estes e outros
pontos constam da Pauta
Nacional de Reivindicações,
entregue à Empresa pela Fen-
tect em 12 de julho.

Apesar da sobrecarga de

Mobilização é a chave da conquista
CAMPANHA SALARIAL

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIASORDINÁRIASORDINÁRIASORDINÁRIASORDINÁRIAS
Dia:

23 de agosto de 2011

GoiâniaGoiâniaGoiâniaGoiâniaGoiânia
18h00 (1ª chamada)
18h30 (2ª chamada)

Em frente ao Prédio Central

AnápolisAnápolisAnápolisAnápolisAnápolis
18h00 (1ª chamada)
18h30 (2ª chamada)

Em frente a Agência Central

CatalãoCatalãoCatalãoCatalãoCatalão
18h00 (1ª chamada)
18h30 (2ª chamada)

Em frente ao CDD

ItumbiaraItumbiaraItumbiaraItumbiaraItumbiara
17h30 (1ª chamada)
18h00 (2ª chamada)

Em frente ao CDD

JataíJataíJataíJataíJataí
17h30 (1ª chamada)
18h00 (2ª chamada)

Em frente ao CDD

Rio VRio VRio VRio VRio Verdeerdeerdeerdeerde
17h30 (1ª chamada)
18h00 (2ª chamada)

Em frente ao CDD

UruaçuUruaçuUruaçuUruaçuUruaçu
18h00 (1ª chamada)
18h30 (2ª chamada)
Em frente a AC Uruaçu

1) Vale Alimentação/Refeição
Hoje – R$ 23,00
Proposta ECT – R$ 24,50

2) Vale Cesta Básica
Hoje – R$ 130,00
Proposta ECT – R$ 138,00

3) Vale Peru (Vale alimentação-extra)
Hoje – R$ 529,00
Proposta ECT – 563,50

4) Auxílio para filhos dependentes de cuidados especiais
Hoje – R$ 571,74
Proposta ECT – R$ 611,00

5) Vale Farmácia
Hoje – não existe
Proposta ECT – Está sendo encaminhado em conjunto com a
FENTECT a implementação de uma política para atendimen-
to desse item.

6) A ECT fará proposta ao INSS para celebração de convênio no
sentido de viabilizar que o depósito do benefício seja feito na
conta corrente do empregado.

7) Quando o empregado obtiver alta do INSS e o médico da ECT
o considerar inapto para retornar ao trabalho, a ECT arcará
com o tratamento e o salário do mesmo, por um período de 3
(três) meses, com possibilidade de prorrogação por igual perío-
do, caso seja necessário.
Para fazer jus a esse benefício, o empregado dev erá cumprir
todo o protocolo para tratamento, que será estabelecido no Pro-
grama de Gestão da Saúde do Empregado, incluindo-se os
acompanhamentos clínico e social.

8) A ECT colocará no crachá o tipo sanguíneo do funcionário.
9) A ECT promoverá reabilitação de trabalhadores(as) também para

as atividades administrativas em outras áreas da Empresa.

PROPOSTAS DA ECT

trabalho e do déficit de pesso-
al, a ECT passa por um ótimo
momento financeiro, portan-
to, este crescimento econômi-
co deve se refletir na valoriza-
ção do trabalhador. E é somen-
te com a mobilização e a par-
ticipação maciça de todos que
a categoria irá vencer.

O resultado da Campanha
Salarial está nas mãos de
cada um de nós. Mobilize-se!
Convoque os colegas de sua
unidade para esta luta e for-
taleça o movimento.

Neste dia 23 de agosto o
Sintect-GO irá realizar assem-

bleias em Goiânia e no interi-
or para avaliação das nego-
ciações, aprovação do estado
de greve e do indicativo de gre-
ve para o dia 14 de setembro.
Sua presença é imprescindí-
vel. Não deixe de participar!

Vale lembrar que apesar
de a ECT ter apresentado pro-
postas, as cláusulas só terão
validade se forem aprovados
nas assembleias do dia 23.

Participe!
Não fique de fora

desta decisão.

Pauta:
• Avaliação das Negociação

• Aprovação do estado de greve e indicativo de greve para o dia 14/09
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Quanto ao tema Subsistema de Remuneração
(tabela salarial), a comissão da Empresa ainda não
tem uma posição formada, necessitando consultar os
departamentos envolvidos;

RI – Recrutamento Interno: com o concurso pú-
blico em andamento e com a regularidade dos acertos
dos cargos de 06 horas e os desvios de cargo, o mesmo
está suspenso. Logo que regularizar tais situações acon-
tecerá os RI’s para as atividades, principalmente para
os cargos.

Matriz de Desenvolvimento: estabelecemos com
a Comissão da ECT uma definição das regras para
preparação ao ingresso dos processos do RI, sendo que
as matrizes serão a porta de entrada. Estamos aguar-
dando posicionamento e apresentação por parte da
ECT.

Reenquadramento Funcional e Salarial: conti-
nuamos propondo que a negociação deva ser estabe-
lecida dentro do processo de negociação do PCCS/2008,
por entendermos que este continua sendo ponto pen-
dente e necessita de solução.

PIE – A Comissão Nacional de PCCS dos traba-
lhadores está elaborando proposta consistente e oficia-
lizando nova solicitação de implementação definitiva
para o programa.

TEMAS EM DEBATE

Definidos os critérios de
pagamento da PLR, devida-
mente aprovados pela cate-
goria, é hora do movimento
sindical e os trabalhadores
focarem suas atenções na
Campanha Salarial, que é
uma discussão importantís-
sima para a categoria, tanto
do ponto de vista financeiro
quanto de benefícios e con-
dições de trabalho.

No que tange à PLR
2011, os trabalhadores de-
verão sim permancer aten-
tos, mas para acompanhar
de perto a alta lucrativida-
de da Empresa e buscar ga-
rantias de que os investi-
mentos serão feitos da for-
ma correta, em benefício
das condições de trabalho e
da competitivdade dos Cor-
reios. Somente nos primei-
ros seis meses, o lucro da
Empresa ficou perto de R$
500 milhões, e a previsão é
que este número eleve-se
ainda mais neste segundo
semestre.

Categoria aprova critérios de pagamento
PLR 2011

Chegando ao final da
negociação da PLR
2011. Em Goiás, as as-

sembleias promovidas pelo
Sintect-GO, dia 2 de agosto,
aprovaram, por maioria abso-
luta de votos, os critérios
acordados entre o Comando
de Negociação da Fentect e a
Comissão da ECT para paga-
mento da participação nos
lucros deste ano.

Em outros 18 estados o
mesmo ocorreu. É certo que
não conquistamos a proposta
dos nossos sonhos quanto à
divisão dos lucros, mas é pre-
ciso reconhecer os avanços re-
lacionados aos critérios esta-
belecidos nesta negociação,
entre eles, o fato de o GCR ter
ficado de fora.

Outro ponto positivo: pela
primeira vez a discussão so-
bre o pagamento da PLR
ocorreu antecipadamente, e
aconteceu junto à Campa-
nha Salarial, época em que
os trabalhadores estão cla-
ramente mais mobilizados.

AGORA FICAREMOS ATENTOS
À LUCRATIVIDADE DOS CORREIOS

Retomada a negociação do PCCS 2008
PCCS 2008

A negociação acerca
do PCCS 2008 entre
a Comissão Nacio-

nal de PCCS da Fentect e a
ECT está reaberta. As pri-
meiras reuniões acontece-
ram no início de agosto e
novos encontros estão mar-
cados para os dias 30 de
agosto e 1º de setembro.

A princípio ficou acorda-
do que haverá prorrogação
no processamento do termo
de não aceite, com prazo até
31 outubro de 2011.

Além da ampliação des-
te prazo, outros pontos fo-
ram debatidos nestes pri-
meiros encontros e devem

ser negociados entre a Fen-
tect e a ECT.

Alguns dos pontos que
devem voltar a ser negocia-
dos são:

• cargos de seis horas:
operadores telegráficos, en-
quadramento desses funcio-
nários;

• funcionários que estão
em efetivo deslocado;

• funcionários em situa-
ção de restrição; não-reabi-
litados;

• dimensionamento de
pessoal;

• critérios de avaliação
de desempenho;

• problemas na implan-

tação do plano.
Confira no quadro ao

lado o andamento dos te-
mas que já foram discuti-
dos entre a Comissão de
PCCS e a ECT;.

A negociação do PCCS
2008 foi retomada, mas o
Sintect-GO já está prepa-
rando uma ação para ga-
rantir os direitos dos traba-
lhadores, caso esta negocia-
ção não avance e a Empresa
tente, mais uma vez, apro-
var de forma compulsória
um PCCS prejudicial aos
trabalhadores, como já
ocorreu em anos anteriores.
Estamos de olho!

Segura firme,
trabalhador!

Previsão para 2011: mais de R$ 1 bilhão de lucros.
É hora de investir na Empresa e no

seu maior patrimônio: o trabalhador.
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Comprovadas fraudes,
Juiz Federal cancela

licitação de franqueada
novo, a antiga gestão da
DR/GO fez “vistas grossas”
à irregularidade evidente.

Na sentença, o juiz criti-
ca a falsificação dos docu-
mentos: “Tenho comigo que
ninguém pode declarar o que
não é, se o faz, no mínimo o
faz por má fé, procurando ob-
ter algum benefício”, diz tre-
cho do documento do Tribu-
nal. Carlos Humberto tam-
bém contesta a representa-
ção pela antiga gestão da
DR/GO na tentativa de in-
cluir a empresa no processo
licitatório.

Esta conduta de favore-
cer grupos norteou a gestão
da DR/GO nos últimos três
anos. Agora o que espera-
mos são mudanças radicais
na forma de administrar,
pois sabemos que pessoas
que compactuaram com es-
tas ações imorais, seja por
omissão ou por conivência,
ainda permanecem em fun-
ções gerenciais. Estas pes-
soas devem ser punidas
para que de fato possamos
acreditar que a moralidade
e a justiça voltaram a reinar
na nossa Regional.

A SENTENÇA:

IRREGULARIDADES NA ANTIGA DR/GO

A s denúncias feitas
pelo Sintect-GO ao
Ministério Público

Federal de indícios de sérias
irregularidades nas licita-
ções das franqueadas em
Goiás durante a antiga ges-
tão da Diretoria Regional e
sua cúpula acabam de ser
confirmadas pela Justiça Fe-
deral. Em sentença proferida
recentemente, o juiz Carlos
Humberto de Souza, do Tri-
bunal Regional Federal da
Primeira Região, cancelou a
licitação de uma agência fran-
queada ao desclassificar a
empresa Viver Bem, vencedo-
ra do certame, por participa-
ção irregular.

A decisão é mais uma
comprovação de que a DR/
GO, durante os três anos da
antiga gestão, transformou-
se em palco de irregularida-
des, que aos poucos foram
sendo escancaradas graças à
coragem e à determinação do
movimento sindical. Nesse
tempo, enquanto o caos pro-
vocado pela falta de investi-
mentos tomava conta das
unidades dos Correios pelo
Estado – prejudicando seus

Irregularidades apuradas
pelo Ministério Público e
Comissão de Sindicância

trabalhadores e a sociedade –
, um patrimônio público era
vergonhosamente utilizado
em benefício de determina-
dos grupos econômicos em
troca de prováveis apadri-
nhamentos políticos e be-
nesses financeiras. Uma ver-
gonha para Goiás, uma ver-
gonha para os Correios.

Falsificação
Neste caso da Viver

Bem, segundo entendimen-
to do juiz, a empresa teria
sido favorecida durante o
processo licitatório. Primei-
ro ponto: o edital impedia a
participação de médias e
grandes empresas. Assim, a
Viver Bem apresentou-se
como empresa de pequeno
porte, o que foi desmentido
mais tarde por documenta-
ção da Junta Comercial.

Estranhamente a Comis-
são de Licitação dos Correi-
os não buscou confirmação
dos dados apresentados
pela participante, sendo
alertada por uma das ou-
tras concorrentes na licita-
ção, que entrou com recurso
administrativo. Mas, de

Toda documentação rela-
cionada às suspeitas de ir-
regularidades promovidas
na DR/GO durante a antiga
gestão, que foi levantada
pelo Sintect-GO, já foi enca-
minhada ao procurador Hé-
lio Telho, do Ministério Públi-
co Federal.

A ação do Sindicato re-
sultou na instalação de In-
quérito Civil Público pelo
MP, que determinou a cria-
ção de uma Comissão de Sin-
dicância com a responsabi-
lidade de apurar as denúnci-
as de irregularidades.

“Estamos acompanhan-
do as investigações, já que os
problemas na DR nos últi-
mos três anos vão muito
além dessa questão das lici-
tações. O Sindicato está de
olho e muito atento”, garan-
te o secretário geral do Sin-
tect-GO, Elizeu Pereira.

A diretoria colegiada do
Sindicato acredita na serie-
dade dos processos de apu-
ração e espera que a Comis-
são de Sindicância se posicio-
ne de forma clara e que os
possíveis responsáveis por
tantas irregularidades res-

MPT investiga assédios sexual e moral

pondam por seus atos.
“Esperamos penalidades

exemplares, como as que
ocorreram no Caso Tecprint,
quando as pessoas envolvi-
das foram demitidas. É ne-
cessário que os trabalhado-
res tenham claro que a ECT
não pode ser refém de maus
administradores. Ética, res-
ponsabilidade e zelo com o
patrimônio público devem
ser sempre o objetivo dos ges-
tores”, ressalta Elizeu.

O secretário geral apro-
veita para deixar claro que,
ao protocolar as denúncias
no Ministério Público, o Sin-
dicato procurou agir de for-
ma coerente, buscando as
garantias necessárias para
que tudo seja esclarecido.

“Isto é apenas o começo,
pois outras denúncias ainda
não foram finalizadas e ainda
estão sendo apuradas. Mas já
podemos comprovar o quanto
a ex-cúpula diretiva da DR/
GO lesou a nossa Regional e
esperamos que todas as pes-
soas envolvidas sejam puni-
das e não mais exerçam ne-
nhuma função, caso não se-
jam demitidas”, finalizou.

O Ministério Público do
Trabalho está apurando
as denúncias de assédios
moral e sexual, práticas que
têm sido cada vez mais co-
muns nos Correios. O pro-
curador Antônio Carlos já
começou a ouvir depoimen-
tos de algumas vítimas que,
injustiçadas e cansadas dos
assédios, estão denuncian-
do as agressões.

A ação corre em segredo
de Justiça, já que as vítimas
temem retaliações por par-
te das chefias e agressores,
o que deixa ainda mais
claro o clima de persegui-
ção vivenciado pelos tra-
balhadores na ECT.

A prática, que  vem

sendo denunciada pelo Sin-
tect há vários anos, tem cau-
sado prejuízos não apenas ao
trabalhador, mas também à
Empresa. A política do des-
mando, da prepotência, da ar-
rogância e do desrespeito,
praticada principalmente na
antiga gestão da DR/GO, pro-
vocou um aumento conside-
rável no número de casos de
doenças físicas e psicológicas,
decorrentes dos  assédios
praticados por alguns gesto-
res despreparados.

Após ouvir todas as de-
nunciantes, o procurador irá
se manifestar a respeito dos
casos. Além dos assédios, o
Sintect-GO denunciou a práti-
ca irregular e vergonhosa das

chefias que, ao invés de re-
solverem o problema, de-
cidem transferir os profis-
sionais que são vítimas
para encobrir os assédios.

O Sintect-GO espera
que, com mais estas de-
núncias, agora apuradas
pelo MPT, cheguem ao
fim as práticas de assédi-
os moral e sexual.

Não podemos aceitar
que esta prática continue
reinando na DR/GO. E
para que isto não aconteça
é preciso que haja mudan-
ças imediatas, pois só as-
sim elevaremos nosso ín-
dice de clima organizaci-
onal, que é o mais baixo
dos últimos tempos.
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Manoel Raphael Neutair

Apesar de ter sido re-
jeitada pelos traba-
lhadores dos Correi-

os durante o XXX CONREP,
em junho, a Medida Provisó-
ria 532/2011 está cada dia
mais perto de ser aprovada
no Congresso Nacional. Pelo
menos esta é a visão dos líde-
res classistas e demais ece-
tistas que participaram da
Audiência Pública sobre o
tema, dia 3 de agosto, na Câ-
mara dos Deputados.

Esta previsão traz grande
preocupação à categoria,
pois a MP não garante a não
abertura de capital da Em-
presa, algo que passará a ser
decidido pela Assembleia
Geral, e também não ofere-
ce certezas quanto à manu-
tenção dos empregos dos
mais de 100 mil trabalhado-
res em todo o Brasil.

Já que a categoria, pelo
que parece, não conseguirá
barrar a aprovação da MP, o
Sintect-GO propôs à Fentect-
GO outro caminho para im-
pedir que este absurdo se
concretize. Por sugestão do
Sindicato goiano, a Federa-
ção deverá ingressar com
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade contra a MP 532 no
Supremo Tribunal Federal.

Assim, além de frear o
andamento da Medida no
Congresso Nacional, a Fen-

Sintect propõe e Fentect ingressará com
Ação de Inconstitucionalidade contra MP 532

REESTRUTURAÇÃO DA ECT

tect deverá forçar a abertu-
ra do debate com os traba-
lhadores a respeito das mu-
danças necessárias ao Esta-
tuto Social da Empresa.

Como já foi ressaltado
pelo Sintect-GO, os traba-
lhadores não são contrários
à modernização da ECT,
que ampliará sua lucrativi-
dade, mas entendem que é
necessário debater exausti-
vamente para encontrar o
melhor caminho para esta
reestruturação. Um cami-
nho que garanta a Empresa
como Pública, Estatal e de
Qualidade, sobretudo res-
peitando o emprego de seus
milhares de trabalhadores.

O projeto do Governo Fe-
deral e da atual direção dos
Correios não é privatizar, no
entanto, não temos garantias
de que futuras administra-
ções irão trilhar este mesmo
caminho, e a MP 532 pode
ser uma abertura para a pri-
vatização da ECT, o que sig-
nificaria uma grande perda
para os trabalhadores e para
a sociedade.

O Sintect-GO marcou
presença na audiência pú-
blica do dia 8, e continuará
atento, mobilizando e parti-
cipando das próximas
ações e atividades que te-
nham como finalidade bar-
rar a MP 532.

Nota de falecimentos
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento

de três companheiros nestes meses de junho e julho. Dia 13
de junho, faleceu o OTT Manoel Calixto.

Dia 25 de julho, perdemos o carteiro Raphael Henri-
que Pires de Souza, da AC São Miguel do Araguaia, e, no
mesmo dia, o atendente comercial Neutair Cardoso Vilela,
da AC Campinas. Os dois eram delegados sindicais.

A MP permitiu o governo alterar o Estatuto
Social da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (decreto nº 7483 de 16 de maio de 2011) a
ponto de permitir diversas mudanças na estrutu-
ra da empresa. Vejamos:

1. O artigo 5º do novo Estatuto Social diz
que “Para a execução de atividades compreen-
didas em seu objeto, a ECT poderá, mediante
autorização da Assembleia Geral, adq uirir o
controle acionário ou a participação societária
em empresas já estabelecidas, além de consti-
tuir subsidiárias”. A preocupação com este arti-
go é com relação às empresas que possam atu-
ar na atividade fim dos Correios. Com isso a ECT
poderá utilizar essas novas subsidiárias para
evitar a contratação de novos trabalhadores por
concurso público e com os mesmos direitos/be-
nefícios.

A alteração estatutária permite “burlar ” o
concurso público. Caso a ECT tenha a partici-
pação acionária de apenas 49% de uma nova
subsidiária, não haverá necessidade de realizar
concurso público ou seguir o Acordo Coletivo
de Trabalho. Desta maneira, também, abre a
possibilidade da carga começar a ser “desvia-
da” dos Correios para as novas empresas, esva-
ziando assim a ECT 100% pública.

2. O artigo 14, inciso V, permite que a As-
sembleia Geral “aliene, no todo ou em parte,
das ações do capital social das empresas con-
troladas; renúncia a direitos de subscrição de
ações ou, ainda, emissão de quaisquer outros
títulos ou valores mobiliários, no País ou no ex-
terior”. Considerando que o artigo 5º permite
a ECT criar uma subsidiária/controlada, em
conjunto com o art igo 14, significa dizer que a

Entenda os riscos da MP 532

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
poderá ser dividida em diversas outras empre-
sas, com outros nomes e essas poderão ser par-
cialmente ou totalmente alienadas, por uma
simples decisão da Assembleia Geral. Ou seja,
privatizada.

É um erro dizer que a ECT será privatiza-
da. Ela continuará sendo 100% pública. Mas
com qual tamanho? O novo estatuto permite
que a ECT seja uma empresa com pouquíssi-
mos trabalhadores que irão apenas administrar
e/ou servir como uma espécie de agência regu-
ladora postal. Talvez grande parte dos 110 mil
trabalhadores da atual ECT venham a fazer
parte do quadro de funcionários de uma em-
presa subsidiária, que poderá ser parcialmente
ou totalmente vendida.

3. A aquisição e/ou venda de uma subsidiá-
ria deveria ser controlada pelo Congresso Naci-
onal. A maneira como prevê o novo Estatuto,
abre a possibilidade de a Assembleia Geral inje-
tar verba pública da ECT na aquisição de uma
parte minoritária nas ações de uma empresa de
logística. Isso permitirá que os atuais donos des-
sas empresas continuem no comando, mas com
um caixa a mais.

Vale lembrar que houve caso de dirigente
do alto escalão da empresa que saiu no Plano
de Demissão Voluntária (PDV) em 2009 e abriu
uma empresa de logística, concorrente dos Cor-
reios (fato concreto no interior de São P aulo).
Além de levar todo o conhecimento dos gran-
des clientes que a ECT tem, para montar uma
empresa concorrente, agora existe a possibilida-
de de receber uma “ajuda” com a participação
acionária da própria ECT.

Agressão – Trabalhador que for agredido por cliente dos Correios deve entrar em
contato imediato com o delegado de plantão da Superintendência da Polícia Federal
de Goiás para registrar a ocorrência. A orientação é do delegado de Polícia Federal,
James Gomes Soliz. Comunique também ao Sindicato, que solicitará ações concre-
tas por parte da DR/GO.

ECT é obrigada a emitir CAT – A Empresa esperneou, mas não adiantou! Está
confirmada sentença judicial que obriga os Correios a emitirem CAT para trabalha-
dores vítimas de assalto. Em caso de negativa, a Empresa pode ser multada em R$ 3
mil. Portanto, trabalhador, se você não conseguir sua CAT, entre em contato com
Sindicato imediatamente.

Compromisso assumido, compromisso cumprido – O Sintect-GO cumpriu delibe-
ração do Cortect e repassou a sala da rua 2, no Centro, para o Sintect-TO, concluindo
assim a divisão dos bens das duas entidades, que cresceram juntas e se tornaram
independentes com o desmembramento em 2008.

RÁPIDAS DO SINTECT-GO

Vamos juntos defender a nossa Empresa
como Pública, Estatal e de Qualidade
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