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Ohistórico administrativo
da DR/GO, nos últi-
mos dois anos, em mui-

to se assemelha ao da Admi-
nistração Central. A indicação
política do diretor regional, feita
pelo deputado federal Jovair
Arantes (PTB), culminou com
o retorno dos antigos repres-
sores ao poder, como o atual
CONEG e ainda o fortaleci-
mento daqueles que sempre se
acharam donos da ECT, como
o REVEN 01, e tantos outros.

Várias denúncias têm che-
gado ao sindicato quanto à má
gestão da Regional, como fa-
vorecimento de empresas, su-
perfaturamento de obras, fa-
zendo-nos lembrar dos tempos
escuros em que gestores fo-
ram demitidos por envolvimen-

to em atos ilícitos no famoso
caso Tecprint, lembram-se?

Mas a coisa fica ainda pior
quando envolve pessoas, como
nos casos de assédio moral,
sobrecarga de trabalho, assal-
tos, manutenção de contratos

com empresa de limpeza que
não cumpria com suas obriga-

ções trabalhistas, deixando
em situação de penúria vá-
rios funcionários, quando
deveria ter sido denunciada
na Justiça.

A coisa é tão ab-
surda que os MOT’s

fizeram greve, por que?
Porque não receberam

seus salários. Mais um con-
trato malfeito, para não dizer
suspeito, já que os trabalhado-
res temporários, ao procurarem
a tal empresa, descobriam que
não havia, em Goiânia, um es-
critório e assinaram seus con-
tratos em cima de um balde
em uma residência.

E não é só isso, o mais gra-
ve são os casos de assédio

Sem comando, DR/GO vive sua pior crise
sexual que estão ocorrendo,
culminando na alteração da lis-
ta de transferência para favo-
recer pessoas que compactu-
am com esta atitude. Há ain-
da o assédio às profissionais
da limpeza e às companheiras
do interior.

Na REVEN 01, por exem-
plo, uma empregada, aprova-
da no Recrutamento Interno
(RI) para uma função na RE-
VEN, foi transferida de seu lo-
cal de trabalho para se abafar
o caso, cometendo-se o absur-
do de desrespeitar o RI.

E tudo com o conhecimen-
to e a conivência da adminis-
tração regional, que acaba por
fortalecer os assediadores.
Uma vergonha! Nós mulheres
precisamos dar um basta nis-

so. Vamos denunciar e proces-
sar os assediadores. Contem
com a Secretaria da Mulher do
Sindicato e com a nossa as-
sessoria jurídica. Denunciem!

Não podemos aceitar que
esse Gabinete, que parece
“Terra de Ninguém”, continue
fazendo e acontecendo.

A eleição da presidente Dil-
ma mostrou qual o projeto que
os trabalhadores querem e
com certeza não é esse.  As-
sim como levantamos a luta
“Fora Custódio e Bifano”, va-
mos levantar a bandeira “Fora
cúpula da Diretoria Regio-
nal de Goiás”.

Vamos buscar os órgãos
externos e pedir uma investi-
gação na Regional e assim
moralizar a nossa DR.

Ex-diretor denuncia plano
da cúpula de privatização

Depois de integrar o grupo que
deu início ao processo de des-
mantelamento da ECT e, inclu-

sive, retardar a realização do concurso
público dos Correios, o ex-diretor Pe-
dro Bifano (Gestão de Pessoas) vem a
público “denunciar”, em entrevista à Fo-
lha de São Paulo, que o ex-ministro
Hélio Costa e o ex-presidente da Esta-
tal Carlos Henrique Custódio “sucatea-
ram a Empresa, suspendendo investi-
mentos e a contratação de pessoal para
forçar a abertura de capital da Empre-
sa e favorecer o setor privado”.

A verdade é que não há grandes
novidades nas declarações de Bifano
e que o ex-diretor é também respon-
sável direto pelo caos que se instalou
na ECT. Ele continua sendo um dos al-
gozes dos trabalhadores dos Correios,
mesmo depois dessa delação. Por que
só depois de ser demitido, Bifano re-
solveu revelar que a Empresa tem em
caixa mais de R$ 4 bilhões, dinheiro
que deveria estar sendo investido para
evitar o iminente apagão postal?

Na entrevista concedida, o ex-dire-
tor reforça um fato que já vem sendo
alertado há muito tempo pelo movimen-

to sindical e que ele rebatia enquanto
ainda fazia parte do quadro diretivo da
ECT. Agora, Bifano escancara a ver-
dade: os investimentos foram paralisa-
dos para mostrar que o atual sistema
não funciona e levar a ECT à privati-
zação. “Hélio Costa é o responsável
pelo sucateamento dos Correios. Ele
ficou tentando fazer Lula assinar à for-
ça aquela medida provisória dos Cor-
reios S.A, cujo objetivo é sair da 8.666
(Lei das Licitações)”, revelou.

O Sintect-GO pedirá à Fentect que
exija dos órgãos competentes a devida
investigação das acusações feitas por
Bifano para que os culpados pelo caos
que se instalou na ECT sejam punidos.

Mudam os personagens,
mas a história é a mesma

Carlos Henrique Custódio e Pedro
Bifano foram demitidos da direção da
ECT, mas, pelo que parece, continuam
bem representados por lá. O atual pre-
sidente David José de Matos, assim que
assumiu em julho, empenhou-se para
ressuscitar uma licitação que havia sido
cancelada porque a única empresa par-
ticipante, a Total Linhas Aéreas, ofe-
receu o serviço por um valor superior
ao máximo estipulado pela ECT.

Segundo divulgado pelo jornal O
Estado de S. Paulo, o fechamento do
contrato superfaturado em R$ 2,8 mi-
lhões que favoreceu a Total contou
com o apoio importantíssimo do dire-
tor de Operações, Coronel Eduardo
Artur Rodrigues Silva, amigo pessoal
do dono da empresa contratada e res-
ponsável pelas negociatas com a MTA,
outra empresa de carga aérea com
contrato suspeito com os Correios.

Em 19 de setembro, o Coronel Ar-
tur pediu demissão, depois de ser re-
velado que ele era testa de ferro de
um empresário argentino na MTA.

Ainda bem, porque tudo isto tinha
um só objetivo: com a transformação
da ECT em Correios S/A, a Total Li-

ECT ESTÁ SENDO DESTRUÍDA PELA SUA DIREÇÃO

nhas Aéreas e a MTA integrariam uma
unidade de logística – uma sociedade
mista entre governo e o setor privado
– avaliada em US$ 400 milhões.

E quem disse que “pior do que es-
tava não ficava” se enganou. Ficou!
Precisamos, mais uma vez, lutar para
que de fato a nossa Empresa seja mo-
ralizada, exigindo do presidente Lula
que demita esta cúpula da ECT ainda
este ano, sinalizando para uma nova re-
alidade para nossa Empresa.

Não ao Correios S/A!
Por uma Empresa Pública,

100% Estatal e de Qualidade para
toda a sociedade brasileira.
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A POLÍTICA DE SUCATE
Garantir uma Empresa pública, estatal e de qualidade

que, acima de tudo, trate com respeito e dignidade os
seus trabalhadores é a razão de ser do movimento

sindical. Sempre foi. Este é o nosso compromisso, é o que
buscamos até hoje e é o que vamos continuar a buscar de
todas as formas e por todos os caminhos possíveis, e com a
máxima disposição para lutar, reivindicar e conquistar.

Porém, é preciso mais, muito mais! O momento que os Cor-
reios atravessam é delicado e exige de seus 120 mil trabalhado-
res o compromisso de reforçar essa luta em defesa da ECT, dos
nossos empregos e da nossa qualidade de vida que, sem dúvida,
depende em grande parte das condições de trabalho que temos.

O trabalhador precisa ter a consciência de que sua participa-
ção é fundamental neste processo. E não estamos falando aqui
da participação em greves, reivindicações, discussões, assem-
bléias. Não.

Essa luta deve ser travada na sua unidade de trabalho. Com-
bata a hora-extra, não aceite a sobrecarga de trabalho que leva
aos altíssimos índices de absenteísmo por doenças ocupacio-
nais. Cuide da sua saúde, da sua qualidade de vida e exija uma
solução contundente para o problema do déficit de pessoal.

O trabalhador precisa assumir o seu papel e não se sujeitar
aos desmandos dos chefes despreparados, sempre tão premia-
dos por suas posturas ditatoriais e favoráveis ao processo de
sucateamento e consequente privatização.

As lutas contra o Correios S/A, contra o desmantelamento
da Empresa, pela realização do concurso com contratação ime-
diata, por melhores condições de trabalho só terão desfechos
diferentes, favoráveis ao trabalhador e à sociedade brasileira
caso a categoria insurja-se contra estes apadrinhados políticos
que agem como se fossem os donos da ECT.

Nossa Empresa nunca foi tão mal administrada. A Diretoria
Regional de Goiás é um exemplo disto. As indicações políticas
aqui são fato. As chefias dos Correios em nosso Estado estão
repletas de tucanos imbuídos no processo de entrega da ECT ao
capital privado.

Lutamos contra o Postalis, porém mais de 90% dos trabalha-
dores dos Correios aderiram ao plano de previdência. Agora,
estamos na briga contra o famigerado PCCS 2008, que a direto-
ria da Empresa insiste em empurrar goela abaixo da categoria.

No ano passado, a Empresa conseguiu empurrar goela abai-
xo do trabalhador o seu famigerado Acordo Bianual e garantiu a
tranquilidade para levar adiante seu projeto de desestatização.
Tudo foi articulado para que se alcançasse o objetivo de rees-
truturar a ECT rumo à total privatização de mais uma estatal
brasileira.

O Sindicato é um instrumento de luta, uma ferramenta, que
pode e deve ser utilizada pelo trabalhador. No entanto, a força
maior está nas mãos dos trabalhadores que fazem tanto os Cor-
reios quanto suas entidades de classe.

Vamos juntos garantir a manutenção dos Correios como em-
presa pública, 100% estatal e de qualidade. Comprometa-se com
esta causa! Nós estamos comprometidos.

Diretoria Colegiada do Sintect-GO

Uma trajetória de escândalos, desmandos e co
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EAR PARA PRIVATIZAR
orrupção que manchou a imagem dos Correios
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TRABALHADORES DIZEM NÃO À DISCRIMINAÇÃO
OSintect-GO, em come-

moração ao mês da
consciência negra,

promoveu no dia 6 de novem-
bro, na Pousada Serras de
Goyaz, em Goiânia, o II Encon-
tro Regional da Questão Ra-
cial. O evento cujo tema cen-
tral foi “Sem Preconceitos,
somos Multicoloridos”, reuniu
cerca de 70 trabalhadores ece-
tistas e contou com a partici-
pação de várias lideranças sin-
dicais e do movimento negro
de Goiás, além de autoridades
e artistas.

Com o evento, o Sintect-
GO, através de sua Secretaria
da Questão Racial, honra mais
um compromisso importante.
Desta vez conscientizando os
trabalhadores da importância
do tema e fortalecendo o com-
bate a todas as formas de pre-
conceito e discriminação den-
tro e fora dos Correios.

A categoria ecetista, assim
como toda a sociedade brasi-
leira é plural, reflete a diversi-
dade humana, e precisa ter to-
dos os direitos respeitados in-
dependente de cor, raça, cre-
do, orientação sexual etc.

Nos Correios ainda presen-
ciamos várias manifestações de
preconceito e de discriminação.
Como em toda a sociedade,
ainda há muito a avançar no
que diz respeito a promoção da
igualdade material, ou seja, a
igualdade de condições e opor-
tunidades. Nos Correios é pos-
sível vislumbrar a forma mais
excludente de racismo, o ra-
cismo institucional, onde se
observa uma mísera participa-
ção de negros nos cargos de
destaque ou de chefia da nos-
sa Empresa.

O evento deste ano, consi-
derado um sucesso absoluto por
todos os participantes, teve
como destaque o debate em tor-
no do Estatuto da Igualdade
Racial, que foi sancionado em
julho deste ano pelo presiden-
te Lula. Outra grande inova-
ção foi o debate sobre Diver-
sidade Sexual e Homofobia,
brilhantemente conduzido pelo
jornalista Leo Mendes.

Ao promover o Encontro, o
Sintect espera ter conscientizado
a todos do que é ser negro no
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Sintect-GO • Gestão 2008/2011
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Brasil, espera também ter con-
tribuído com o diário combate
que deve existir contra todas as
manifestações de preconceito
e discriminação, em busca de
uma sociedade mais justa e igua-
litária. (Wesley Martins)

Participaram do Encontro
como palestrantes:

• A superintendente estadual
de Promoção da Igualdade
Racial, Sonia Cleide Ferreira
da Silva;

• O assessor especial de
Políticas para Pomoção da
Igualdade Racial da Prefeitu-
ra de Goiânia;

• Os professores universi-
tários Lorena Francisco de
Souza e Vinícius Gomes, am-
bos ativistas do Movimento
Negro; e

• O jornalista e ativista do
Movimento LGBT, Léo Men-
des.

Palestrantes destacam a luta contra o racismo

Mais de 70 companheiros prestigiaram o Encontro Regional

Entre os dias 29 de novem-
bro a 2 de dezembro aconte-
ceu no auditório do Hotel La-
guna Palace, em Brasília, o XIII
Encontro Nacional da Questão
Racial, cujo tema central foi
Estatuto da Igualdade Racial -
Avanço ou Retrocesso? O que
muda com a Lei?

Embora cerca de 20 sindi-
cato, como por exemplo os de
São Paulo, Minas Gerais e
Pernambuco, não tenham par-

Sintect-GO marca
presença no XIII
Encontro Nacional

ticipado do Fórum, que passou
a ser estatutário no último Con-
gresso da Fentect, o Encontro
foi superior em qualidade, isto
em função dos debatedores e
do nível de consciência políti-
ca dos delegados inscritos.

O Sintect-GO fez questão
de garantir a participação de
seus delegados, respeitando o
Estatuto da Fentect e reconhe-
cendo o valor e a importância
da Questão Racial no Brasil.

Nota de falecimento
É com pesar que comu-

nicamos o falecimento do
companheiro Domingos Go-
mes de Mouras, o Domin-
guinho, ocorrida no dia 30 de
outubro.

Dominguinhos partipou
da diretoria colegiada do
Sintect-GO/TO, como re-
presentante do Tocantins.

O movimento sindical
perde um ativista na defesa
dos interesses dos trabalha-
dores.

Foram debatidos ampla-
mente os seguintes temas:

• Preconceito, discriminação
e racismo: conceitos, manifes-
tações e formas de combate.

• Estatuto da Igualdade
Racial: Implicações e conse-
quências;

• Cotas Racias e outras
políticas de ações afirmativas;

• Diversidade Sexual e Ho-
mofobia.

Delegados:
Durante o evento foram elei-

tos os delegados para o XIII
Encontro Nacional da Questão
Racial da Fentect:

• Adailton de Azevedo Ro-
drigues (CDD Oeste Marista);

• José Rilan de Sales Le-
ôncio (CDD Pedro Ludovico);

• Derly Cruz da Silva (AC
Urias Magalhães);

• Geovani Maia Santos
(CDD Jataí).

Nacionalmente ecetistas se unem contra o preconceito

Comissão Nacional da Questão Racial abre o Fórum


