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Dia: 29 de junho
Local:Local:Local:Local:Local:

AC ANÁPOLIS
Rua Engenheiro Portela, Centro

Horário:Horário:Horário:Horário:Horário:
18h (primeira convocação)

18h30 (segunda convocação)
Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:

Tirada de delegadas para
Encontro Nacional de Mulheres

ASSEMBLÉIAS DEFINEM PARTICIPAÇÃO NO
XXIX CONREP E ENCONTRO DE MULHERES

TIRADA DE DELEGADOS

Os trabalhadores da ECT
e a sociedade estão sofrendo
com o caos que se instalou nos
Correios em âmbito nacional.
As mobilizações da categoria
ecetista, lideradas pelo movi-
mento sindical, intensificaram-
se desde o ano passado, com
o objetivo de exigir uma pos-
tura mais firme da direção da
Empresa em busca de solu-
ções para os problemas que
têm deteriorado uma das es-
tatais brasileiras que até então
era sinônimo de credibilidade
e agilidade.

Sempre que chamados, os
trabalhadores respondem às
convocações e participam da
luta em defesa do monopólio
postal, de seus postos de tra-
balho, do concurso público, rei-
vindicando melhores condições
de trabalho, enfim, brigam
para revigorar a Empresa. No
entanto, a alta cúpula dos Cor-
reios permanece indiferente à

gravidade dos problemas vi-
venciados hoje pela ECT.

CONREP
No próximo mês, de 21 a

23 de julho, acontece uma eta-
pa importante dessa verdadei-
ra batalha travada pelos traba-
lhadores, que ficou definida
durante a 35ª Plenária Nacio-
nal. É o XXIX Conselho de
Representantes (Conrep), que
será realizado na Contag, em
Brasília.

O Sintect-GO participará
enviando cinco delegados (três
da Capital e dois do interior)
para o Conrep. Os companhei-
ros que irão representar os
goianos serão escolhidos em
assembléias realizadas pelo
Sindicato (confira as datas e
locais abaixo). Portanto, é
fundamental que os trabalha-
dores compareçam para ele-
ger seus delegados e para de-
liberar sobre as teses que se-

CCCCCAAAAATTTTTALÃOALÃOALÃOALÃOALÃO
Dia: 29 de junho

Local:Local:Local:Local:Local:
CDD CATALÃO

Rua Nassin Agel, 667, Centro
Horário:Horário:Horário:Horário:Horário:

18h (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)

Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:
Tirada de delegados
para o XXIX CONREP

URUAÇUURUAÇUURUAÇUURUAÇUURUAÇU
Dia: 29 de junho

Local:Local:Local:Local:Local:
AC URUAÇU

Rua Isabel Fernandes, 15, Centro
Horário:Horário:Horário:Horário:Horário:

18h (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)

Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:
Tirada de delegados para o XXIX

CONREP e de delegadas para
Encontro Nacional de Mulheres

GOIÂNIAGOIÂNIAGOIÂNIAGOIÂNIAGOIÂNIA
Dia: 30 de junho

Local:Local:Local:Local:Local:
Em frente à Agência Central

Praça Cívica
Horário:Horário:Horário:Horário:Horário:

18h30 (primeira convocação)
19h (segunda convocação)

Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:
Tirada de delegados para o XXIX

CONREP e de delegadas para
Encontro Nacional de Mulheres

ENCONTROS REGIONAL E
NACIONAL DE MULHERES

Outro evento importan-
te no calendário é o Encon-
tro Nacional de Mulheres,
marcado para dias 19 e 20
de julho. Juntamente com
as assembléias
para eleição de
delegados para o
Conrep, será pro-
movida a tirada de
delegadas para a
participação neste
Encontro.

Este ano não
foi possível a promoção do
encontro regional antes do
nacional, por isso a eleição
das delegadas em assem-
bléia. O calendário aperta-
do, repleto de mobilizações
e reivindicações neste pri-
meiro semestre, acabou por
adiar a realização do en-
contro goiano para agosto.

O Sintect-GO fará uma
reunião ampliada para tirar
a pauta regional e eleger
uma comissão que ficará
responsável, junto aos dire-

tores do Sindicato,
pela organização
do Encontro Regi-
onal de Mulheres.
Em 2009, o even-
to foi promovido
em Caldas Novas,
com a participa-
ção de mais de

100 trabalhadoras que enal-
teceram a qualidade dos
debates. Agora, em agos-
to, o Sintect-GO espera re-
petir o sucesso e ampliar a
participação das trabalha-
doras.

Tome nota: a reunião
será dia 10/06, na sede

da CUT, a partir das 9h.

rão apresentadas por Goiás no
Conrep.

DEBATES
Dentre os pontos que esta-

rão em pauta durante o Con-
rep destacam-se:

• discussão das ações pro-
postas no calendário de lutas
durante a 35ª Plenária, a exem-
plo da greve nacional no mês
de agosto para reivindicar me-
lhorias nas condições de tra-
balho e contratação;

• deliberação sobre estra-
tégias de luta contra o projeto
de reestruturação da ECT (a
Correios do Brasil S/A);

• a convocação de um con-
gresso extraordinário (por par-
te dos 17 sindicatos contrários
à maioria pelega da direção da
Fentect) para promover novas
eleições para a diretoria e mu-
danças estatutárias da Fede-
ração, que está desmoralizada.
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PRONTOS PARA FORTALECER A LUTA
DELEGADOS SINDICAIS

Com o objetivo de ori-
entar e preparar os
delegados sindicais e

seus suplentes para atuarem
como representantes do sindi-
cato em suas unidades de tra-
balho, o Sintect-GO promoveu,
dia 29 de maio, o Curso de For-
mação Sindical 2010. Este ano,
o local escolhido foi a Pousa-
da do Engenho, no setor Sul, a
fim de proporcionar maior co-
modidade aos companheiros
que participaram ativamente
das palestras durante todo o dia.

“A história do sindicalismo
no Brasil” foi o tema da expo-
sição do historiador David
Maciel e do sociólogo Ricardo
Rodrigues Alves de Lima, do
Centro Popular de Estudos
Contemporâneos. Já a asses-
sora jurídica do Sintect-GO,
Gizeli Costa D´Abadia Nunes
de Souza, deu orientações ju-
rídicas aos participantes.

REPERCUSSÃO
Delegado sindical do CDD

Catalão, Francisco das Chagas
Júnior considerou o curso pro-
veitoso, principalmente com
relação aos esclarecimentos
sobre acidentes e doenças do
trabalho. “Foram temas bas-
tante abordados, que ganharam

EMPRESA PAGA PLR UNILATERAL
O descaso e a indiferença

são mesmo marcas registradas
da direção da ECT. Às véspe-
ras do feriado de Corpus
Christi, dias antes da audiên-
cia marcada no Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) para
negociação da PLR 2009, os
Correios decidiram, de forma
autoritária e antidemocrática,
efetuar o pagamento da PLR
unilateral.

Aos 90 mil trabalhadores de
base foram pagos R$ 880 en-
quanto meia dúzia de diretores
embolsou a vultosa cifra de R$
16 mil, teto estipulado para este
ano. Outra vez a forma de dis-

tribuição está longe do ideal e
do moral, e contraria a cate-
goria que lutou por uma PLR
justa. Na 35ª Plenária Nacio-
nal, os trabalhadores estabele-
ceram sua reivindicação: que-
riam PLR linear de R$ 2 mil.

Por outro lado, apesar de
ainda não ter sido o resultado
desejado, há de se ressaltar
alguns pequenos avanços con-
quistados pela mobilização dos
trabalhadores nesta PLR. No
início do ano, a Empresa che-
gou a divulgar que não have-
ria pagamento da PLR 2009,
ameaçando utilizar os lucros
obtidos por meio do suor de

seus trabalhadores para sanar
as dívidas com o Postalis.

MOBILIZAÇÃO
De pronto o movimento sin-

dical organizou-se para a luta
e a Empresa recuou. Come-
çaram, então, as reuniões en-
tre a Comissão de Negociação
da Fentect e a direção dos
Correios, que propunha uma
PLR de R$ 800 (mínimo), se-
guindo os mesmos critérios de
pagamento do ano passado.
Na verdade, o diretor de Ges-
tão de Pessoas, Pedro Bifano,
não negociava nem dava ou-
vidos às reivindicações dos tra-

balhadores, apenas apontava a
forma autoritária que a Empre-
sa pretendia agir. Depois de al-
gumas reuniões, a Empresa
elevou sua proposta de R$ 800
para R$ 836, mas mantinha a
postura de não estipular o teto,
ventilando a idéia deste valor
máximo alcançar os R$ 40 mil

Indignados, os trabalhado-
res que sofrem com a sobre-
carga de trabalho foram às
ruas reivindicar a contratação
nos Correios e o pagamento de
uma PLR justa. Em maio, dia
26, a categoria demonstrou sua
força ao cruzar os braços por
24 horas, numa paralisação

relâmpago que reuniu 22 sin-
dicatos em todo o país.

A greve dos trabalhadores
obrigou a ECT a repensar sua
PLR, elevando o mínimo de R$
836 para R$ 880 e reduzindo o
teto de R$ 40 mil para R$ 16
mil. É um resultado positivo.

“A PLR 2009 foi proporci-
onal à mobilização dos traba-
lhadores. Temos que aprender
a participar mais da luta. Tive-
mos a prova de que se hou-
vesse maior participação da
categoria, maior seria a nossa
fatia do lucro”, avalia o diretor
Wesley Furtado Martins, do
Sintect-GO.

grande repercussão nas unida-
des, já que muitas vezes nós
não conhecemos nossos direi-
tos”, salientou.

“Quando a categoria se
une, agrega valores. Temos
que nos unir, buscar o sindica-
to. Só com a luta poderemos
ter conquistas”, salienta o de-
legado do CDD Catalão. Para
Francisco, os problemas viven-
ciados hoje pelos Correios se-
rão solucionados com o reco-
nhecimento, com a valorização
do trabalhador de base por
parte da Empresa. “O que só
vamos conseguir através da
luta sindical”, finaliza.

Senso crítico aguçado e
embasamento para exigir res-
peito aos direitos do trabalha-
dor no dia-a-dia das unidades.
Na opinião do delegado sindi-
cal do CDD Goiânia, Ailton
José de Brito, estes foram os
ganhos mais relevantes da par-
ticipação no curso. “Estou
mais preparado e qualificado”,
garante ele, que exemplifica:
“No primeiro dia de trabalho
após o curso, vi irregularida-
des com relação ao protetor
solar fornecido na minha uni-
dade, chamei duas testemu-
nhas, documentei com fotos e
em seguida procurei a chefia
imediata, questionei a valida-
de e o protetor foi trocado”.

Delegada da AC Mineiros,
Maria José de Jesus Guima-
rães também considerou “óti-
mo” o curso. “Os esclareci-
mentos dados pela assessoria
jurídica são fundamentais para
nós”, ressaltou. É o segundo
mandato consecutivo de Ma-
ria José como delegada sindi-
cal e seu trabalho já surtiu gran-
des resultados. Ano passado,
pela primeira vez, os carteiros
lotados em Mineiros participa-
ram de um movimento grevis-
ta da categoria. “Entrei para a
história da cidade”, brinca.

Novos delegados sindicais aprovam Curso de Formação: destaque para orientações jurídicas

Delegados foram diplomados ao final do Curso de Formação
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NOSSA PARALISAÇÃO FOI VITORIOSA
24 HORAS

Os trabalhadores dos
Correios demonstra-
ram no mês de maio

que estão unidos, fortalecidos
e sempre prontos para defen-
der seus direitos e protestar
contra desmandos e golpes
lançados pela direção da ECT.
Na noite de 25 de maio, uma
Assembléia Geral Extraordi-
nária foi convocada pelo Sin-
tect-GO para deliberar sobre
a participação de Goiás na pa-
ralisação de 24 horas que
aconteceria no dia seguinte
em todo o Brasil.

Os trabalhadores goianos
aprovaram por ampla maioria
a greve e no dia 26 amanhe-
ceram de braços cruzados.
Na Capital mais de 100 com-
panheiros, liderados pelo Sin-
tect-GO, permaneceram du-
rante todo o dia reunidos na
Praça Cívica, em frente à
Agência Central, formando
uma grande mobilização, que
chamou a atenção da socie-
dade, dos meios de comuni-
cação e da própria diretoria
regional da ECT. Destaque
para a participação maciça
dos trabalhadores dos CDD´s
Oeste Marista, Aparecida de
Goiânia e Coimbra. No interi-

Protesto: trabalhadores exigem contratação e respeito aos seus direitos como a PLR justa

or a greve atingiu as cidades
de Rio Verde e Anápolis.

Os companheiros usaram
nariz de palhaço e fizeram bas-
tante barulho, promovendo os
tradicionais “apitaços” em pro-
testo ao projeto de reestrutu-
ração da Empresa. A catego-
ria exigia ainda a contratação
imediata de mais trabalhado-
res, o pagamento de um PLR
linear e a melhoria de suas
condições de trabalho.

A paralisação de maio re-
presentou um avanço no com-
portamento dos trabalhadores
que, desta vez, cruzaram os
braços numa greve relâmpago
fora de uma campanha salari-
al, reivindicando o atendimen-
to a outras necessidades da ca-
tegoria e da própria ECT.

No total, 22 sindicatos par-
ticiparam da paralisação de 24
horas, dentre eles os 17 sindi-
catos (incluindo o Sintect-GO)
que compõem o bloco de opo-
sição à maioria pelega da di-
reção da Fentect.

Nova mobilização aconte-
ceu no dia 15 de junho, com a
promoção de atos em frente à
sede dos Correios, em Brasí-
lia, e ao Ministério das Comu-
nicações.

“Lamentamos o fato de al-
gumas unidades não terem par-
ticipado, de alguns companhei-
ros não terem compreendido
que o momento era oportuno
para uma ampla mobilização da
categoria em defesa dos nos-
sos direitos”, salientou o dire-
tor de Questão Racial do Sin-
tect-GO, Wesley Furtado.

Tanto era oportuna que a
greve relâmpago surtiu impor-
tantes resultados. Em primei-
ro lugar, no quesito PLR 2009,
forçou a Empresa a estipular
o teto, reduzindo sua estimati-
va de R$ 40 mil para os R$ 16
mil, o que significa que de um
dia para o outro, o alto esca-
lão perdeu R$ 24 mil.

A paralisação e os atos em
Brasília também ajudaram a in-
tensificar a pressão popular
pela realização do concurso
público para contratação nos
Correios, já que a sociedade
vem sofrendo com os atrasos

MOBILIZAÇÃO MEXE COM A
DIREÇÃO DA ECT EM BRASÍLIA

nas entregas de correspon-
dências que é conse-quência
principalmente do déficit de
pessoal.

A deficiência denunciada
nas mobilizações dos trabalha-
dores levou o Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão a lançar uma portaria
em que autoriza um aumento
no quadro de funcionários dos
Correios e determina a recon-
tratação de 1.971 funcionári-
os que haviam sido demitidos
pela Empresa e que foram
anistiados.

DEMISSÕES
NA ALTA CÚPULA

A paralisação trouxe à tona
ainda o debate sobre a inefi-
cácia da direção da Empresa
diante dos problemas que es-
tão deteriorando os Correios.
O tema teve tamanha reper-
cussão que o próprio presiden-
te Lula chegou a criticar a

qualidade dos serviços presta-
dos pela estatal e cobrou de
sua equipe uma proposta para
recuperar a credibilidade da
ECT. Chegou-se a pensar em
promover uma demissão em
massa na alta cúpula da Em-
presa, mas até o momento ape-
nas o diretor de Operações,
Marco Antôno de Oliveira, foi
exonerado, enquanto outros
dois permanecem na corda
bamba: Pedro Magalhães (Re-
cursos Humanos) e Roberto
dos Santos (Administração).

Outra consequência posi-
tiva: todas estas discussões
sobre contratação, concurso
público e ineficiência da dire-
ção da ECT levantadas pelos
trabalhadores suplantaram o
debate sobre a reestrututura-
ção da Empresa. Isto signifi-
ca que o projeto Correios S/
A, uma ameaça de privatiza-
ção, foi adiado, ao menos por
enquanto.

FUNERAL DA PLR INJUSTA
Os ecetistas protestaram, em frente à Agência Cen-

tral, com um caixão ornamentado por um cartaz em que
se lia: “PLR desigual”. Foi uma alusão à morte da pro-
posta da Empresa de, mais uma vez, discriminar seus tra-
balhadores na hora de dividir os lucros que são obtidos
pelos Correios graças principalmente ao desempenho e
garra de seus trabalhadores de base.
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Órgão de divulgação do
Sintect-GO • Gestão 2008/2011

ECETISTA
na luta
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SINTECT - GOSINTECT - GO
Fentect/CUT

Fone: (62) 3280-4415
Rua Anhangá, Qd. 32A, Lt.25

Vila Brasília - Cep 74.911-380
Aparecida de Goiânia (GO)

www.sintectgo.org.br Jornalista: Daniela Martins (JP 2044)

Mais uma absurdo vira ro-
tina dentro dos Correios: o for-
necimento de protetor solar
vencido (e/ou sem rótulos)
para o uso dos trabalhadores.
Nos últimos dias dezenas de
denúncias têm chegado ao Sin-
tec-GO dando conta desta
nova irresponsabilidade pro-
movida pela Diretoria Regio-
nal em Goiás (DR/GO).

Desta forma, a Empresa
está descumprindo a cláusula
33 de seu acordo coletivo, que
dita os itens de uso e proteção
que devem ser fornecidos aos
seus empregados, e também
desrespeitando as normas re-
guladoras (NR´s) do Ministé-
rio do Trabalho. Será que a
DR/GO desconhece o fato de
que o protetor solar está entre
os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e que deve
ser fornecido em perfeito es-
tado de conservação?

Não, a DR/GO tem plena
consciência de que os traba-
lhadores são expostos diaria-
mente ao sol excessivo e que,
por isto, devem utilizar, duas
vezes ao dia, o protetor solar.

Defesa do Consumidor, que
obriga a manutenção de um
rótulo com todas as informa-
ções do produto, sobretudo,
sua data de validade.

DENÚNCIA
O Sintect-GO já formalizou

reclamação junto à DR/GO,
exigindo a imediata substitui-
ção dos produtos vencidos. O
Sindicato irá também denun-
ciar o fato ao Ministério Pú-
blico e ao Ministério do Tra-
balho e Emprego, requerendo
a fiscalização nas unidades dos
Correios em Goiás.

Enquanto isso, o trabalha-
dor deve fazer sua parte. Co-
bre o fornecimento em sua
unidade do protetor solar ade-
quado (fator entre 30 e 60),
com rótulos e certificado pelo
órgão competente. Não utili-
ze o produto, caso perceba
que está irregular, e denuncie
imediatamente ao Sindicato,
de preferência enviando pro-
vas (fotos do produto e do ró-
tulo, e nomes de testemunhas
que também constataram a ir-
regularidade).

Protetor sem rótulo

Sandra Martins licencia-se
da Sec. Geral do Sintect

A companheira Sanda Mar-
tins está licenciada da direção
do Sintect-GO desde o dia 3
de junho para assumir um novo
desafio. Sandra é pré-candida-
ta e deve concorrer, em outu-
bro, a uma vaga de deputada
na Assembléia Legislativa.

É fundamental para as ca-
tegorias de trabalhadores te-
rem representantes no poder
legislativo, o que fortalece a luta
em defesa de suas classes.
Com o afastamento de Sandra,
o companheiro Eziraldo Santos
é o novo Secretário Geral do
Sindicato.

Categoria aprova
prestação de contas

Os trabalhadores dos Cor-
reios aprovaram por unanimi-
dade, em assembléia geral or-
dinária realizada dia 9 de ju-
nho, a prestação de contas do
Sintect-GO (exercício 2009).

Antes de serem levados à
deliberação da categoria, todos
os documentos contábeis já
haviam sido devidamente apre-
ciados pelo Conselho Fiscal,
que emitiu um parecer apro-
vando a prestação sem ressal-
vas, salientando que não há

nenhuma irregularidade
nas contas.

Além da reunião para
avaliação das contas do
exercício anual, o Conse-
lho tem sido convocado re-
gularmente pela Diretoria,
a cada três ou cinco me-
ses, para  análise dos bala-
centes e das notas fiscais
do período. Uma demons-
tração de lisura, seriedade
e transparência na gestão
do Sintect-GO.

Contratação nos
Correios só em 2011?

Os Correios vivenciam a
pior crise de eficiência e cre-
dibilidade de sua história. En-
tre as causas do problema está
o sério déficit de pessoal, que
já deveria ter sido corrigido
pelo concurso público. No en-
tanto, a Empresa não definiu
em tempo hábil a data de sua
realização, apesar das mais de
1 milhão de pessoas inscritas.

Em entrevista à Folha Di-
rigida (jornal especializado
em concursos), o presidente
Henrique Custódio confirmou
que a ECT foi liberada da lici-

tação para a escolha da ins-
tituição responsável pelo
certame e estima a aplica-
ção das provas em agosto.
Mas infelizmente de pou-
co adiantou a tal dispensa
de licitação, uma vez que
o prazo para homologar
resultados de concursos a
fim de garantir contrata-
ções ainda este ano termi-
na no dia 3 de julho, se-
gundo a lei eleitoral. Isto
significa que teremos no-
vas admissões nos Correi-
os somente em 2011.

RISCO À SAÚDE

No entanto, ávida por lu-
cros, a Empresa tem burlado
a lei e tentado enganar seus
empregados dispondo nas uni-
dades embalagens com prote-
tor solar sem rótulos e, segu-
ramente, com data de valida-
de vencida.Assim a ECT não
apenas deixa de oferecer mei-
os de proteção aos seus tra-
balhadores bem como os ex-
põe a sérios problemas de saú-
de, que vão desde uma sim-
ples irritação cutânea aos ca-
sos graves de câncer de pele.

Vale ressaltar que tal com-
portamento traduz-se ainda
numa afronta ao Código de

ECT fornece protetor solar
vencido aos trabalhadores

Mais que garantir o direito
dos homossexuais a um bene-
fício previdenciário, a recente
decisão dos magistrados re-
presenta um avanço do judi-
ciário no sentido de equiparar
a  união homoafetiva à união
estável, e conseqüentemente,
o reconhecimento dessa união
como tendo propósito famili-
ar, além de evitar que por conta
do preconceito, sejam suprimi-
dos direitos fundamentais das
pessoas envolvidas. Parecer
recente da AGU também re-
conhece o mesmo direito aos
homossexuais.

Para fazerem jus ao bene-
fício, os conviventes precisam
comprovar a união estável.
Uma forma de garantir esse

F I Q U E   L I G A D O

direito é incluir a outra pessoa
como dependente-companhei-
ro no INSS (conforme instru-
ção normativa 25) e no Posta-
lis. O mesmo também pode ser
feito nos planos de saúde.

Diante do silêncio do legis-
lativo, decisões dos tribunais e
ações do executivo têm asse-
gurado aos homossexuais o
exercício da cidadania e res-
peitado as disposições consti-
tucionais de que não haverá
discriminação e de que todos
são iguais perante a lei, sem
qualquer distinção.

Em breve, o Sintect convo-
cará todos os companheiros,
homossexuais ou não, que se
interessam em discutir e saber
mais sobre o tema. Aguardem!

STJ confere direito de pensão
por morte nas uniões homoafetivas

No dia 4 de junho, o presi-
dente Lula assinou um decre-
to instituindo o dia 17 de maio
como sendo o Dia Nacional de
Combate à Homofobia. A ini-
ciativa do presidente atende às
reivindicações de movimentos
ligados à defesa dos direitos
dos homossexuais.

O dia 17 de maio foi esco-
lhido por ter sido nessa data,
em 1990, que a Assembléia
Mundial da Saúde, órgão má-
ximo de tomada de decisão da
Organização Mundial da Saú-
de, retirou a homossexualida-
de da Classificação Internaci-
onal de Doenças. Desde en-
tão, a data é celebrada inter-
nacionalmente como o Dia de
Combate à Homofobia.

Dia de Combate
à Homofobia


