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SS
Finda o prazo da ECT, 

de cumprir a decisão judi-
cial e efetuar o pagamento 
das progressões salariais 
por antiguidade e mérito 
(steps) do PCCS de 1995, 
devidas e não pagas a 
cada um dos trabalhado-
res da DR/GO, que cor-
responde à primeira etapa 
do processo e que está sob 
pena de multa diária de 
R$ 1.000,00, em caso de 
descumprimento.

O Sindicato somente 
aguardará o fim do reces-
so do Poder Judiciário em 
Goiás, o que deve acon-
tecer em 07 de janeiro de 
2014, e irá requerer a ime-
diata aplicação da multa e 

a reversão da mesma em 
favor de cada trabalhador.

O Sintect-GO terá a 
partir daí 60 dias para se 
manifestar à justiça, quan-
to ao cumprimento ou não 
da sentença; o departa-
mento jurídico acompa-
nhará se foi realinhado e 
lançado no contracheque 
a exata quantia de steps a 
cada trabalhador. Depois 
disso, o sindicato exigirá o 
pagamento dos valores re-
troativos a agosto de 2005, 
conforme os cálculos que 
já estão sendo feitos pelo 
jurídico com a assistência 
de perito contábil.

Portanto, se a empre-
sa resistir ao pagamento 

e quiser dar o calote, o 
Sindicato vai tomar uma 
decisão mais firme e tem 
como proposta a defla-
gração de greve geral, já 
que não há justificativas 
para novas prorrogações 
de prazos. A decisão já 
transitou em julgado e 
não cabe recurso. Desse 
modo, é dever da Empre-
sa cumprir a sentença in-
tegralmente.

Além da greve, o sin-
dicato, tomará outras me-
didas judiciais como por 
exemplo, pedir a prisão 
em flagrante dos gestores 
por desobediência  judi-
cial (crime tipificado no 
código penal, art. 330) e 
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o aumento substancial da 
multa, que é diária.

A decisão judicial de 
realinhar os trabalhado-
res no PCCS 1995 é mais 
uma decisão importantís-
sima e com destaque  em 
todo o País conquistada 
pelo Sintect-GO. A ação 
representa a recuperação 
dos achatados salários 
dos ecetistas, uma vez que 
as progressões, diferente-
mente de outras verbas 
salariais, como algumas 
funções, incorporam-se 
de imediato à remunera-
ção do trabalhador e não 
podem ser retiradas.

Em Goiás, cerca de 
dois mil e quinhentos ece-

tistas serão beneficiados. 
O aumento pode chegar a 
35%, e o ganho será maior 
entre aqueles que atende-
ram à orientação do Sin-
dicato e permaneceram 
no PCCS 1995, assinando 
o termo de não aceite do 
PCCS 2008.

A atual diretoria do 
Sintect-GO cumpriu seu 
papel requerendo na jus-
tiça aquilo que é de direi-
to dos trabalhadores e que 
foi garantido na ação judi-
cial. E agora, os trabalha-
dores não abrirão mão de 
receber da ECT a dívida.

ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

ANÁPOLIS
18h(1 ª Chamada)

18:30 (2 ª Chamada)
Em frente a Agência Central

CATALÃO
18h(1 ª Chamada)

18:30 (2 ª Chamada)
Em frente ao  CDD

ITUMBIARA
17:30 (1 ª Chamada)
18h (2 ª Chamada)

Em frente ao  CDD

GOIÂNIA
18:30 (1 ª Chamada)
19h (2 ª Chamada)

Em frente ao Prédio Central

JATAÍ
17:30 (1 ª Chamada)
18h  (2 ª Chamada)
Em frente ao CDD

RIO VERDE
17:30 (1 ª Chamada)
18h  (2 ª Chamada)
Em frente ao CDD

URUAÇU
18h(1 ª Chamada)

18:30 (2 ª Chamada)
Em frente a AC Uruaçu

MINEIROS
17:30 (1 ª Chamada)
18h (2 ª Chamada)
Em frente ao UD

TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO

Pautas •Informes do PCCS 1995

2014 está chegando.  E o Sintect-GO deseja que o próximo ano 
seja um ano de união, luta, perseverança e vitórias que valorizem a 

categoria.
Agradecemos aos companheiros pelo apoio as causas que não são 

apenas de um, mas de todos os trabalhadores.
Boas Festas e um próspero Ano Novo
São os votos da Diretoria Colegiada

do Sintect-GO

•Decretação do Estado de Greve

A vida é o reflexo de nossas decisões !
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Três anos de luta, consolidações e avanços
Campanhas salariais e greves

Em 2011, a Campanha Salarial teve início 
em agosto com uma forte luta contra  a ame-
ça de um novo acordo bianual. Foram 28 dias 
em greve. Em Goiás, o Sintect fez um amplo 
trabalho de mobilização da categoria que re-
sultou numa participação maciça: 50% da área 
operacional, em 18 cidades, aderiu ao movi-
mento. Foram realizadas passeatas além de 
ações sociais (arrecadação de alimentos para 
instituições carentes e doação de sangue) 
como formas de chamar a atenção  da socieda-
de para a luta dos ecetistas.

Em 2012, novamente os trabalhadores for-
taleceram a Campanha Salarial e a greve que 
durou nove dias. Houve grande participação 
da cidades do interior, graças à mobilização 
promovida pelo Sintect-GO. Mais de 240 tra-
balhadores aderiram ao movimento, e a gre-
ve terminou com o julgamento do dissídio no 
TST.

Este ano, o Sintect-GO participou ativa-
mente da Campanha Salarial, mobilizando a 
categoria em Goiás e fortalecendo a luta em 
nível nacional. Foram 22 dias em greve, tempo 
em que a ECT não negociou verdadeiramente 
com os trabalhadores e levou a decisão para o 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Combate à precarização
A Diretoria Colegiada fez representações 

na Câmara dos Deputados, além do Ministério 
Público Federal e Ministério Público do Tra-
balho. A partir da representação do Sindica-
to, a Câmara acionou o Tribunal de Contas da 
União (TCU) e o Ministério Público do Traba-
lho para apurarem possíveis irregularidades 
no uso dos recursos da União para contrata-
ção de mão-de-obra temporária na Adminis-
tração Central e nas regionais da ECT.

Fóruns nacionais
• Contect e Conreps – O Sintect-GO par-

ticipou ativamente de todas as edições dos 
fóruns Nacionais da Categoria. Em 2012, o 
Contect realizado em Fortaleza definiu as di-

retrizes da Campanha Salarial e elegeu a nova 
diretoria da Fentect. 

• Consin´s – O Sintect-GO também marca 
presença nas edições do Conselho de Sindica-
tos, realizadas uma vez ao ano. 

• Participação no 14º Encontro Racial da 
Fentect, em janeiro de 2012, em Porto Alegre 
(RS).

Conscientização da categoria
• Organização das Mulheres – o Sintect-

GO realizou o III Encontro (2011) e o IV En-
contro Regional de Mulheres Trabalhadoras 
dos Correios (2012), com temáticas voltadas à 
conscientização das mulheres para uma maior 
participação delas no meio político e sindical, 
além de debate sobre os direitos e outros as-
suntos relacionados à emancipação feminina.

• Atendentes Comerciais –  O Sintect-GO 
promoveu, dia 14 de setembro, o I Encontro 
Regional de Atendentes Comerciais de Goiás. 
O Encontro repercutiu na Campanha Salarial, 
durante a greve geral da categoria, elevando 
o número de atendentes no movimento pare-
dista. 

• V Cortect – Quem Luta, conquista !
O Sintect-GO realizou, em dezembro de 

2012, o V Congresso Regional dos Trabalha-
dores dos Correios e Telégrafos em Goiás (V 
Cortect). 

• Questão Racial e da Diversidade Sexu-
al  – Marcando o mês da Consciência Negra, o 
Sintect-GO promoveu dia 30 de novembro de 
2013, o III Encontro Regional da Questão Ra-
cial e da Diversidade Sexual, fórum de comba-
te ao racismo, à homofobia e pela acessibilida-
ded das pessoas com deficiência.

Delegados sindicais 
O Sintect-GO realizou, anualmente, as elei-

ções para escolha dos delegados sindicais nas 
unidades e, posteriormente, os cursos de for-
mação sindical. Além de valorizar a participa-
ção dos trabalhadores no Sindicato e de for-
mar novas lideranças, a entidade se organiza 
em cada local de trabalho.

Investigações na DR/GO
Representações feitas pelo Sintect-GO no 

Ministério Público Federal e na Procuradoria 
do Trabalho em Goiás resultaram na instaura-
ção de inquérito civil público pelo procurador 
Hélio Telho (MP) e em investigações promo-
vidas pelo Departamento de (DECOD), e pela 
Controladoria Geral da União (CGU).

As representações referem-se a suspeitas 
de irregularidades que teriam sido praticadas 
por gestores e funcionários da DR/GO, no pe-
ríodo de 2008 a 2011. Da investigação promo-
vida pelo DECOD, resultaram documentos 
públicos (Relatórios Finais de Investigação), 
que foram temas de matérias publicadas pelo 
Sindicato em encartes especiais do jornal Ece-
tista na Luta.

O Sintect-GO desenvolve um trabalho sé-
rio, comprometido com a defesa dos direitos 
do trabalhador e também com a manutenção 
da ECT. 

Apesar de toda pressão que vem sofren-
do ao informar fatos, o Sindicato continuará 
acompanhando as investigações e o andamen-
to dos processos para informar os trabalhado-
res. Vamos até o final exigindo a apuração dos 
fatos e responsabilização dos envolvidos.

Lutas e mobilizações nacionais
• Luta contra a Medida Provisória 532/2011, 

que altera o Estatuto dos Correios. Sintect-GO 
participou de Ato Público na Esplanada dos 
Ministérios contra a MP em junho de 2011.

Sindicato itinerante
Os diretores do Sintect-GO estiveram em 

todas as unidades dos Correios em Goiás para 
verificar as condições de trabalho. Foram en-
contradas situações como equipamentos que-
brados, déficit de pessoal, imóveis sucateados 
e problemas relacionados ao tratamento dis-
pensado por algumas chefias aos trabalhado-
res. Tudo foi documentado e a Diretoria Cole-
giada tem cobrado melhorias da DR/GO.

A Diretoria Colegiada presta contas de suas principais ações nos últimos três anos

     Após reunião do Conselho Deliberativo 
do Sintect-GO, foi decidido que Goiás partici-
pará da Mesa Nacional de Negociação Perma-
nente, onde será debatido  questões de interes-
se da categoria.

A mesa será construída por dois eixos: eixo 
nacional e eixo regional. O primeiro para deba-
ter questões de interesse de toda a categoria, e 
o outro, relativo aos debates e deliberações de 
interesse dos trabalhadores de cada regional.

É importante destacar que Sintect-GO so-
mente concordou em participar da MNNP- 
Correios, após celebração do aditivo (veja Box) 
que garante autonomia do Sindicato de Goiás 

para aceitar ou recusar cada um dos termos de 
acordo propostos, conforme entender ser be-
néfico ou não à categoria. Já foram assinados 
os seguintes termos de acordo: Compensação 
das horas não trabalhadas em greves pontuais 
em 2013; Compensação, forma de pagamento e 
anistia das horas não trabalhadas em razão da 
greve da campanha salarial de 2013; Comissão 
paritária de apuração de acidentes de trânsito; 
Assistência médica para os dirigentes sindicais 
liberados sem ônus para a ECT e Comissão de 
apuração e julgamento das anistias. Veja os ter-
mos na íntegra na página do Sintect-Go (www.
sintectgo.org.br).

Goiás vai participar da MNNP
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Três anos de luta, consolidações e avanços

Ação Civil da Segurança
O Sintect-GO foi pioneiro na luta por mais 

segurança para os trabalhadores do Banco 
Postal. Em razão da ação proposta, atualmen-
te a ECT em Goiás efetua investimento anual 
de R$ 15 milhões em segurança. A Ação Civil 
da Segurança, que em 2011 obteve decisão ju-
dicial que determinou que fossem implanta-
dos vigilantes armados em todas as unidades 
de Banco Postal em Goiás. 

Agora, os Correios devem cumprir ou-
tra parte da sentença que obriga a Empresa 
a instalar portas com detectores de metais 
(PDM) nas agências do Estado. O Sindicato 
tem acompanhado o cumprimento da decisão 
e, em última audiência realizada em outubro 
de 2013, ficou acordado que até o final do pri-
meiro trimestre de 2014, serão instaladas estas 
portas em mais 106 unidades (além das 85 já 
contempladas). Até junho de 2015, todas as 
unidades deverão contar com este dispositivo 
e vigilantes armados. 

Atendentes comerciais
Os atendentes comerciais eram um grupo 

de profissinais que se via desprestigiado pelo 
Sindicato em gestões anteriores. A atual dire-
toria lançou mão de várias ações no campo ju-
rídico em defesa dos direitos destes ecetistas. 
Além da Ação da Segurança, outras lutas re-
lacionadas aos atendentes foram encampadas 
pelo Sindicato de 2011 a 2013:

• Jornada de seis horas – Quatro atenden-
tes comerciais já tiveram sua jornada reduzida 
para 6h/diárias, e outras 30 ações individuais 
aguardam decisão. Com as sentenças positi-
vas nestas demandas, o Sintect-GO ingressou 
com a Ação Civil Pública para conquistar para 
todos os atendentes a redução da jornada sem 
redução de salário, e para que a ECT seja obri-
gada a pagar pelas duas horas extras diárias 
de forma retroativa e também por aquelas que 
sejam feitas no decorrer do processo.

Como já está pacificado que as atividades 
dos atendentes são as mesmas dos bancários, 
a ação também pede a elevação salarial dos 
atendentes para o piso dos bancários. A ACP 

Tendo à frente a Diretoria Colegiada que de-
fine os rumos e as políticas do Sintect-GO, a 
assessoria jurídica do Sindicato se consolidou 
como uma força imprescindível na defesa 
intransigente dos direitos dos trabalhadores 
dos Correios em Goiás. Ações pioneiras fo-
ram propostas e alcançaram êxito na Justiça 
pelo Sintect-GO nestes três anos, garantin-
do aos ecetistas ganhos financeiros, salariais 
além de melhorias em suas condições de tra-
balho. Confira os resultados das principais 
ações da Diretoria Colegiada no campo jurí-
dico de 2011 a 2013.

No jurídico, o Sintect tem sido atuante e vitorioso
dos atendentes já teve êxito no TRT e agora 
aguarda decisão no âmbito do TST. Com re-
lação às individuais, para o pagamento dos 
valores retroativos já houve inscrição de pre-
catórios.

• Indenizações por assalto – O Sintect-GO 
conquistou indenização para trabalhadores 
vítimas de assalto, além de pensão vitalícia 
aos que se aposentaram em razão de traumas 
pós-assalto. Há 37 ações em tramitação, sendo 
acompanhadas pela assessoria do Sindicato.

Além dessas demandas individuais, foi 
ajuizada ação coletiva para indenizar todas 
as vítimas de assalto. O juiz já determinou 
que a ECT apresente a lista dos trabalhadores 
vitimados em assaltos ocorridos desde a im-
platanção do BP em Goiás, no ano de 2001 até 
2013.

Ação das Diárias
Na Ação Civil ajuizada pelo Sintect-GO, a 

Justiça mandou a Empresa implantar o paga-
mento correto das diárias aos trabalhadores 
(inclusive dos reflexos salariais) e fazer o pa-
gamento das diferenças geradas pelo cálculo 
errado feito de 2003 a 2012. A dívida da ECT 
com o retroativo é de mais R$ 3 milhões e be-
neficiará 1870 empregados.

Os cálculos das diferenças já foram feitos, e 
em 80% do total não houve divergências. Pas-
sou-se para a fase de definição da forma de 
pagamento: a ECT quer pagar em precatório 
reunindo todo valor. Porém, o Sindicato en-
tende que deve ser pago em RPV (requisição 
de pequeno valor) individual, pois assim o 
recebimento é mais rápido. Com relação aos 
20% restantes, o Sindicato contestou os cálcu-
los apresentados. 

Ações trabalhistas individuais
Além das importantes vitórias nas ações 

coletivas em benefício de toda categoria, o 
Sintect-GO tem alcançado grandes conquistas 
nas ações individuais. Confira:

• Acidentes de trabalho – No tocante a 
ação em face ao INSS - Há 55 processos em 
andamento, sendo acompanhados pela as-
sessoria jurídica pleiteando Auxílio-Acidente 
que é uma indenização de 50% do benefício 
do INSS, que em geral tem variado entre cer-
ca de R$ 500 a R$ 1,4 mil por mês acumulável 
com o salário da ECT, além de outras deman-
das em busca de auxílio-doença, reabilitação 
profissional ou aposentadoria por invalidez. 
No tocante ao Auxílio-Acidente 30 tiveram 
sentença ou acórdãos divulgados nestes últi-
mos dois anos; e sete trabalhadores acidenta-
dos já estão com seus benefícios implantados 
(auxílio acidente). Quanto a indenizatória por 
acidente do trabalho em face a ECT, há várias 
demandas sendo julgadas favoravelmente 
no sentido de reconhecer a doença do traba-

lho, a responsabilidade patronal pela eclosão 
da moléstia, dano moral, dano material( nele 
incluído verbas como o FGTS, tratamento 
médico e medicamentosos, verbas remune-
ratórias não recebidas durante o afastamento 
previdenciário como anuênios, PLR, auxílios, 
30% carteiro, vale cesta etc e incorporação de 
gratificação ou adicional de triagem ou distri-
buição) e pensão mensal vitalícia com base no 
grau de perda laboral( variando numa pensão 
em torno de 12 a100%  da remuneração a ser 
paga pela empresa de forma permanente).

• Reintegração de trabalhadores – den-
tre os trabalhadores demitidos, quatro foram 
reintegrados nesses últimos três anos, e outros 
22 ações estão em andamento. A maioria já foi 
julgada procedente no TST e TRT.

• Seguro – Há 24 ações de cobrança em an-
damento contra o Postalis/Vera Cruz.

Combate aos MOTs
O Sintect-GO ajuizou Ação Civil Pública 

e a Justiça definiu, em janeiro de 2012, que a 
ECT deveria, em um prazo de 90 dias, subs-
tituir todos os servidores municipais que de-
sempenham atividades de carteiro nas unida-
des dos Correios. A prática era comum pelo 
interior do Estado. Além disso, o TRT confir-
mou que a ECT não pode efetivar contratos de 
terceirização para transporte de cargas postais 
ao destinatário final. 

Em 2001, a ação do Sintect garantiu a con-
tratação de mais de 300 concursados em subs-
tituição aos terceirizados. Mais de dez anos 
depois, a ECT tentou fazer uso deste subterfú-
gio novamente. O Sindicato atento à situação 
cobrou na Justiça multa milionária pelo abuso 
na manutenção dos MOT´s em plena validade 
do concurso público. A multa é de R$ 5 mil por 
cada MOT mantido durante todo este tempo. 

Já em 2011, a ação garantiu que a contrata-
ção de concursados em Goiás fosse três vezes 
superior a prevista em edital.

ACP PCCS 1995
Em resposta à ACP proposta pelo Sintect-

GO, a Justiça determinou que a ECT faça o 
realinhamento dos trabalhadores até o final 
deste mês de dezembro. Se a Empresa não 
cumprir a ordem no prazo limite dado pela 
Justiça, o Sintect-GO convocará uma greve ge-
ral. (confira matéria na capa).

Entrada pela porta traseira
A Justiça acaba de dar parecer favorável 

ao Sintect-GO. Ficou determinado que a Lei 
Municipal nº 8.529/2007, de Goiânia, está em 
plena validade, garantindo assim que os car-
teiros, em horário de trabalho, possam ingres-
sar nos ônibus dos transporte coletivo urbano 
pela porta de trás. 
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Jurídico Paralelo

O II Encontro Nacional 
Paralelo Jurídico dos Sin-
tects aconteceu em João 
Pessoa, na Paraíba, entre os 
dias 21 e 23 de novembro. 
Advogados dos Sindica-
tos dos Trabalhadores dos 
Correios de todo o país se 
reuniram para discutir me-
lhorias para a categoria no 
âmbito jurídico dos Sindi-
catos. As representantes de 
Goiás foram as advogadas 
Gizeli Costa e Mikelly Julie 
d’Abadia.

 De acordo com a advo-
gada Gizeli Costa o objeti-
vo do encontro é trocar in-
formações, estudos e peças 
processuais entre todos os 
advogados do Sintects. “O 
encontro é uma forma dos 

advogados dos Sindicatos 
do Correios trocarem ex-
periências e ampliarem o 
conhecimento de determi-
nados assuntos. Da mes-
ma forma que os Correios 
buscam especializar o qua-
dro técnico dos advogados 
cruzando informações, os 
Sindicatos também tem 
buscado adquirir mais co-
nhecimento para colaborar 
ainda mais com a luta da 
categoria”, destacou.

A advogada acrescen-
tou que além do encontro 
que ajuda a criar mecanis-
mos para fortalecer a luta 
dos trabalhadores, foi cria-
do um site para que todos 
os advogados dos Sindi-
catos do Correios possam 

Advogados dos Sintects discutem 
melhorias para a categoria

compartilhar informações, 
petições, sentenças e acór-
dãos. “Esse site que está 
em funcionamento, há um 
ano, tem o objetivo de dar 
mais resultados, celeridade 
e uniformidade nas con-
quistas dos ecetistas peran-
te os tribunais regionais do 
trabalho de todo o país”, 
disse.

Buscando informar cada 
vez mais os trabalhadores 
dos Sintects sobre seus di-
reitos, a advogada Gizeli 
vai apresentar nos próxi-
mos encontros dois proje-
tos de comunicação. A ex-
pectativa e criar a Revista 
de Direito dos Sintects e 
também criar uma plata-
forma digital com aulas 

informativas e tirar duvi-
das com acesso a todos os 
trabalhadores associados 
aos sindicatos participantes 
por meio de senha indivi-

dual. Meios importantes 
que ajudam o trabalhador 
a se informar e lutar com 
mais respaldo perante as 
adversidades.

Advogados dos Sintects no II Encontro Nacional Paralelo Jurídico

• Cobrança  do pagamento correto do des-
canso trabalhado e da dívida da ECT com os 
trabalhadores nos últimos 5 anos;
• Pagamento da hora extra e do adicional no-
turno dos 5 últimos anos sobre a remuneração 
e não apenas sobre o salário, como faz a ECT.
• Cobrança das gratificações de função de 
Goiás no mesmo valor de São Paulo e da dife-
rença para todos que tem função ou tiveram 
função  nos 5 últimos anos, bem como do di-
ferencial de mercado.
• Cobrança da correção do FGTS desde a dé-

cada de 90 em diante sobre outro Índice que 
não a TR.
• Ação para limitar o peso e o percurso a pé do 
carteiro, na forma do edital do concurso e nor-
mas de saúde e segurança, com equipamento 
que será adquirido pelo sindicato para mensu-
rar o desgaste físico nas distâncias percorridas, 
de forma a limitar a percorrida pelas condições 
pessoais de idade, saúde, sexo, pelos aspectos 
do local da entrega, como aclives e declives e 
pelas condições climáticas e não pelo volume 
da carga, como é exigido atualmente pela ECT.

• Ação da ergonomia, para executar o TAC 
feito pela ECT com o MPT e não cumprido 
em Goiás para aquisição de móveis e equipa-
mentos novos para diminuir as doenças ocu-
pacionais.
• Ação para garantir a entrega em horário 
menos danoso à saúde (pela manhã) alterna-
tivamente, pelo pagamento de adicional de 
insalubridade no grau máximo, se mantida a 
entrega pela tarde.

Ações já programadas para o primeiro semestre de 2014:

Os trabalhadores dos 
Correios, atendendo à 
convocação do Sintect-
GO, lotaram o auditório 
da Affego. A Assembleia 
Geral foi realizada no 
dia 13 de dezembro,on-
de foi tratada os se-
guintes pontos: eleição 
e posse da Comissão 
Eleitoral; definição das 
regras e prazos para a 
eleição da Diretoria Co-

Assembleia define comissão 
e calendário eleitoral

Calendário
Dezembro e Janeiro de 2014
7/12: Publicação do edital; 
9 e 10/12:Divulgação na 
base; 
13/12: Assembleia e posse 
da comissão eleitoral; 
18/12: 1ª Reunião da co-
missão eleitoral; 
20/12 - 03/01: Inscrição das 
chapas; 

Janeiro e Fevereiro de 2014
06/01: Divulgação das 
chapas e nomes no mural 
do Sindicato; 
07 e 08/01: Prazo para ava-
liação de regularidade e 

legiada do SINTECT/GO 
para o triênio 2014/2017, 
de que trata o Capítulo XII 
do Estatuto da Instituição. 
O secretário geral Elizeu 
Pereira leu o estatuto e fez 
uma ampla explanação do 
assunto tratado. Logo em 
seguida, foi definida a for-
ma de escolha da comis-
são eleitoral. E também 
foi aprovado o calendário 
para as eleições eleitoral.

de impugnações; 
09 e 10/01: Julgamento das 
impugnações dos nomes; 
13/01: Publicação das im-
pugnações apresentadas 
no mural do Sindicato; 
14/01: Prazo para as cha-
pas abrirem recursos das 
impugnações sofridas ou 
substituir os nomes im-
pugnados; 
15 e 16/01: Reunião da 
Comissão Eleitoral para 
decisão dos Recursos e 
deliberação quanto aos 
nomes indicados para 
substituição, publicação 

no mural do Sindicato e 
notificação aos represen-
tates das chapas;
17/01: Último dia para a 
substituição dos nomes 
impugnados cujo recurso 
não foi acatado pela Co-
missão Eleitoral ou que 
não respeitarem os pré
-requisitos impostos no 
Estatuto do Sindicato; 
20/01: Divulgação das 
Chapas e dos nomes no 
site e mural do Sindicato;
21/01 a 10/02/ Campanha 
eleitoral;
11/02 Eleições.


