
Os trabalhadores pediram e a diretoria co-
legiada atendeu. Importante canal de co-
municação do Sindicato com a catego-

ria ecetista, o site do Sintect-GO está de cara
nova. A página do Sindicato na internet passou
por uma ampla reformulação e aperfeiçoamen-
to com o objetivo de se tornar um portal mais
moderno, atrativo, interativo e, acima de tudo,
de fácil navegação.

No quesito aperfeiçoamento, o novo layout
foi pensado de forma que o site pudesse ofere-
cer o máximo de conteúdo, com facilidade de aces-
so. Assim, estão disponíveis matérias gerais so-
bre o Sindicato e as lutas em prol da categoria
no Blog do Sintect-GO e as reportagens mais
específicas estão disponíveis nos Blogs Especi-
ais – Blog da Mulher, Blog da Questão Racial,
Blog de Assuntos Jurídicos e Blog da
Saúde do Trabalhador. Todos
estes espaços estão sendo
preenchidos e é importante que
a categoria ajude a Assessoria de Comu-
nicação nesta tarefa.

Quem quiser colaborar pode enviar suas su-
gestões de reportagens e textos para serem divul-
gados pelo nosso site para o seguinte e-mail:
imprensa@sintect.org.br

Há ainda a seção de Lutas da Categoria, dividi-
da em PCCS, PL, Acordos Coletivos e muito mais.
Todo conteúdo específico será disponibilizado
nestes espaços.

As fotos e vídeos dos eventos promovidos pelo
Sintect, ou que sejam de interesse da categoria,
também estão à disposição nas Galerias Multimí-
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DE CARA NOVA

Sintect lança site moderno e interativo
dias. Há ainda espaços para os Informes da
Fentect, que serão agrupados por assuntos,
e enquetes sobre temas diversos.

A atualização cadastral é importante para
que o Sindicato tenha facilidade em se comu-
nicar com o trabalhador. Portanto, no novo
site há uma área para que os filiados mante-
nham seus dados atualizados sempre. É fácil
e rápido informar o Sindicado a respeito de
possíveis mudanças de endereço, por exem-
plo. Há também uma ficha para filiação. Quem
ainda não faz parte do Sintect-GO, deve pre-
encher, assinar e enviar o documento via fax
ou Correios para a sede do Sindicato.

Sugestões e críticas também são bem vin-
das. Temos um link para que os filiados pos-
sam falar diretamente com a diretoria e um es-
paço para que os trabalhadores possam fazer
denúncias. Tudo simples e fácil de usar.

Enfim, o site está de cara nova e será atuali-
zado diariamente. A reformulação do

layout é apenas o começo, vamos valo-
rizar estes novos espaços divulgando
neles dados e informações importantes
para a categoria. Para isso, contamos com

a valiosa contribuição dos trabalhadores.
Antenado com as novidades do mundo virtu-

al, o Sindicato também está presente nas redes
sociais. Siga o Sintect-GO no Twitter e no Facebook.

Desta forma, a diretoria colegiada trabalha para
fazer um Sindicato cada vez melhor. Aproveitem
todo nosso conteúdo na rede.

Naveguem à vontade!

Navegue pelo site www.sintectgo.org.br

Confira alguns dos links que estão disponíveis no novo portal do Sindicato

O trabalhador tem agora um

espaço para fazer denúncias

ao Sindicato quando seus

direitos foram desrespeitados

pela Empresa.

Todas as publicações do

Sindicato – jornais Ecetista

na Luta e Boletins

Informativos – estão

disponíveis em PDF.

Na seção Multimídia, estão

as galerias de fotos e vídeos

de eventos promovidos pelo

Sintect e de outros que sejam

de interesse da categoria.

Acompanhar a

divulgação de

reportagens referentes

às lutas da categoria

está muito mais fácil. O

novo site dividiu as

lutas e toda

documentação e

matérias estão separadas

por assunto – Acordos

Coletivos, Anistia, PL,

PCCS  etc.

Vamos juntos
fazer um site

cada dia melhor

O site foi reformulado e está

abastecido com documentos,

fotos, vídeos e reportagens

importantes para a categoria.

Quem tiver interesse em

ajudar pode enviar suas

sugestões ou material para

ser divulgado pelo e-mail:

imprensa@sintectgo.org.br

Siga o Sindicato nas redes sociais

www.twitter.com/sintectgo

www.facebook.com/sintectgo

Imagem 3D: Paulo Reis
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Elas estão prontas para ocupar seus espaços
IV ENCONTRO DE MULHERES

As trabalhadoras dos
Correios em Goiás
tiveram um fim de

semana muito especial. De 25
a 27 de maio, 60 mulheres
participaram do IV Encontro
Regional de Mulheres dos
Correios, promovido pela
Secretaria da Mulher do Sin-
tect-GO, com a temática:
“Mulheres de Luta – É hora de
ocupar o espaço já conquistado”.

As trabalhadoras assisti-
ram a palestras que tiveram
o objetivo de conscientizá-las
para participar mais ativa-
mente da luta, seja ela polí-
tica ou sindical, e oferecer
dicas para uma melhor qua-
lidade de vida. No sábado, a
primeira palestrante foi Te-
resa Souza, secretária de Po-
lítica para Mulheres, da Pre-
feitura de Goiânia, que tra-
tou do tema “Ocupação dos Es-
paços já conquistados”.

A secretária fez uma re-
trospectiva da busca femini-
na por mais espaço, como a
luta pelo direito de votar e ser
votada, por direitos iguais no
ambiente de trabalho, entre
outros. “Temos de atuar com
mais agressividade quando
necessário. Se não ocuparmos
nossos espaços, eles (os ho-
mens) vão ocupar”, enfatizou.

À tarde, a nutricionista
Kemle Semerene, do Hospital
de Medicina Alternativa, fa-
lou sobre “Nutrição e Saúde da
Mulher”.  Sua palestra foi uma
oportunidade para comparti-
lhar conhecimento a respei-
to de melhorias na alimenta-
ção e exercícios físicos para
ter mais qualidade vida.

No domingo, a fisiotera-
peuta Cristina Lopes prota-
gonizou um dos momentos
mais emocionantes ao abor-
dar o tema “Violência contra
a mulher”. Ela própria foi víti-

ma da violência há mais de
20 anos, quando teve 85% do
corpo queimado por um ex-
namorado. Foram mais de 24
cirurgias plásticas na tenta-
tiva de reparar os danos e uma
grande força de vontade para
se reerguer. “Aprendi da for-
ma mais dura, que foi viven-
ciando essa violência no meu
próprio corpo”, contou.

Hoje, Cristina trabalha
com a reabilitação de vítimas
de queimaduras no Pronto So-
corro de Queimaduras.

Cristina ainda falou um
pouco sobre a temática do en-
contro, oferecendo conselhos:
“Mulheres, pensem no seu  dia
a dia antes de falar mal das ou-
tras, tenham unidade, defen-
dam uma às outras e assumam
papéis de liderança e de poder”.

Palestrantes
Teresa Sousa,
Kemle Semerene e
Cristina Lopes
trouxeram temas
de interesse do
público feminino
com objetivo de
conscientizá-las
para a busca de
uma vida melhor
e mais
participativa nos
espaços de poder

Neste Encontro, as traba-
lhadoras elegeram as delega-
das que participariam do En-
contro Nacional e tomaram
algumas deliberações que se
transformaram em suges-
tões de propostas para serem
incluídas na Pauta Nacional
de Reivindicações.

O Encontro Nacional foi
realizado dias 11 e 12 de

junho, em Fortaleza, no
Ceará. As delega-

Participantes do Nacional

Deliberações
>> Que a ECT diminua a burocracia para

reembolso babá e auxílio creche;
>> Que a ECT conceda a trabalhadora e

ao trabalhador quantas liberações forem
necessárias para acompanhamentos de
seus dependentes ao médico;

>> Que a ECT garanta o suprimento de
água em todos os locais de trabalho;

>> Que as Guias Médicas sejam substi-
tuídas por cartões magnéticos;

>> Que a ECT disponibilize academias
com equipamentos adequados e acompa-
nhamento de profissional capacitado;

>> Que a ECT crie em todos os locais de
trabalho um cantinho da leitura.

das goianas que participa-
ram foram: Rosana Silva de
A. Rocha, Ana Cláudia de Je-
sus Santana, Cleubia Silva Pe-
reira, Rosimeire Teles Borges,
Maria Lúcia R. e Suzana He-
lena dos Reis Aragão. A dire-
tora do Sintect, Marta Francis-
ca, participou como observa-
dora. Elas tiveram a incum-
bência de levar as deliberações
regionais para serem aprecia-
das no fórum nacional.

“Este foi o melhor Encontro Regional
que já fui e acredito que estes encontros

têm cumprido o objetivo de
conscientizar as mulheres.”

Elizabeth Miranda,
participante do Encontro Regional

Jack
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UNIDADE NOME
AC Amorinópolis Alan Carlos de Oliveira
AC Anápolis Marcelo Sávio dos Santos
AC Aragarças Marcilom Mendes dos Santos
AC Caldas Novas Eugênio Querino de Morais
AC Campinas Alessandro Olympio de Souza Espíndola
AC Central Huber Alves Pinto Lima

Nazira Luiza dos Reis Moura
AC Ceres Marcos Paulo da Silva Bastos
AC Córrego do Ouro Leonardo Pereira do Nascimento
AC Goianésia Cizelízio de Pina Assunção
AC Goiás Renato Silveira de Assis
AC Goyá Éder Pereira do Nascimento
AC Jaraguá Thiago José Pimenta
AC Mineiros Marcelo de Oliveira Alves Natal
AC Niquelândia Sidney Silva Godoy
AC Piracanjuba Isaías Tibúrcio da Silva
AC Porangatu Eduardo Assis de Lima
AC Quirinópolis Wesley José Lopes
AC Santa Helena de Goiás José Sérgio Coelho Lopes
AC Uruaçu Paulo Moreira Braz
CDD Aeroviário Márcio Gley dos Santos
CDD Anápolis Márcio Antônio Pereira da Silva
CDD Aparecida Arnaldo Ibsem da Silva

Uéber Ribeiro Barboza
CDD Bandeiras Joaciclay Fernandes de Carvalho

Leandro Araújo da Silva
Severino Pessoa Júnior

CDD Caldas Novas Eugênio Querino de Morais
José Júnior

CDD Catalão Tiago Dutra Santos
CDD Coimbra Adriana Sousa Malheiro Teles
CDD Goiânia Divino Mendes de Almeida
CDD Guanabara Ronaldo Ferreira de Souza
CDD Itumbiara Bruno César Pires
CDD Itumbiara José Pereira de Oliveira Júnior

Wesley dos Santos Cardozo

FORMAÇÃO SINDICAL

Curso promove troca de experiências
Formar novas lideranças

que sejam comprome-
tidas com a luta dos

ecetistas é um dos objetivos
e também uma das maiores
preocupações da Diretoria do
Sintect-GO. Portanto, todo
ano, a Secretaria de Forma-
ção Sindical realiza a eleição
de delegados sindicais nas
unidades de trabalho e pro-
move, em seguida, o Curso
de Formação Sindical.

O curso resume-se em um
dia de palestras, troca de ex-
periências e confraternização
de delegados e suplentes, algo
muito importante para o for-
talecimento e a continuida-
de das lutas em defesa da ca-
tegoria.

Este ano, o Curso de For-
mação Sindical foi promovi-
do dia 19 de maio, na Pousa-
da do Engenho, com a parti-
cipação de 70 delegados sin-
dicais e suplentes, além da

presença da Diretoria Cole-
giada. Ao final, os delegados
foram diplomados.

 “O curso foi muito bom,
proveitoso, as palestras so-
bre coisas práticas... foi me-
lhor que os outros anos”,
destacou Uéber Ribeiro Bar-
boza, delegado sindical do
CDD Aparecida. Ele já par-
ticipou dos cursos anteriores
e enfatiza a importância do
evento: “é nestes encontros
que trocamos experiências e
conversamos com colegas de
outras unidades sobre pro-
blemas que eles também es-
tão enfrentando”.

O Sintect cumpre seu pa-
pel ao promover a organiza-
ção da categoria nos locais de
trabalho. “Formar novas lide-
ranças é sinônimo do forta-
lecimento da entidade”, enfa-
tiza o diretor do Sindicato,
Wesley Martins.

Neste sentido de fortalecer

UNIDADE NOME
CDD Jardim América Endrigo Pereira da Silva

Ricardo Martins Soares
CDD Jataí Admilson Alves do Carmo
CDD Juscelino Kubitschek Tiago Henrique R. dos Santos

Wanderley da Silva Rosa
CDD Liberdade Paulo Rogério Bezerra de Abreu
CDD Marechal Rondon Roosevelt Ribeiro de Sousa
CDD Novo Mundo Nataniel Damasceno Silva

Uander Marcos de Paula e Silva
CDD Oeste Marista Demercino José Silva Júnior

Manoel Edelson Santana da Silva
CDD Padre Pelágio Daniel Lopes da Silva

Marcelo de Oliveira Borges
CDD Pedro Ludovico Cledionice da Silva Campos

José Rilan de Sales Leôncio
Suzana F.de Barros Silva

CDD Rio Verde Maxswel Fonseca Correia
Thiago Alves da Silva

CDD Vila Brasília Eldeir Joaquim da Silva
Jacqueline Costa Alves

CDD Vila Nova Raphael Fernandes Teixeira
CEE Goiânia Augusto César Costa

Francisco Machado de Oliveira
Marcelo Oliveira Nunes da Silva

CTCE/SEAO Adélia de Lourdes Dias da Silva
CTCE – Turno II Carlos Adão Carvalho da Silva

Eden Carlos Francisco
Ricardo Alexandre do Nascimento
Urbano Nunes da Silva

CTCE – Turno III Márcio Vito Neres de Souza
Sinval Alves Ferreira

Reven 02 - Anápolis Adriana Barbosa Miranda
STRI/Gecof Laerte Pinto Alvim
UD Jaiara Wender Paulo de Morais Silva
UD Senador Canedo Sérgio Luís Dutra
UD Uruaçu Gilberto Francisco Ozório
UD Vera Cruz Josemar Teixeira dos Santos
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o movimento sindical também
trabalha a CUT/GO. Sua pre-
sidente, Bia Lima, compareceu
ao curso para conscientizar os
ecetistas da necessidade de
“integrar” os trabalhadores
em torno de lutas que são co-
muns a várias categorias.

Palestrantes
O primeiro palestrante foi

o professor David Maciel,
doutor em História pela Uni-
versidade Federal de Goiás
(UFG). Maciel fez uma re-

trospectiva da história do
movimento sindical e fechou
a palestra com uma análise
da conjuntura sindical e po-
lítica atual.

“A palestra sobre geopo-
lítica ministrada pelo profes-
sor, que deu sua opinião sem
partidarismo, sem paixão, foi
ótima. Tivemos um apanha-
do geral sobre o que está acon-
tecendo no mundo e como
isso nos influencia enquanto
funcionários dos Correios”,
avaliou Divino Mendes.

A assessora jurídica do
Sintect-GO, Gizeli Costa
D´Abadia Nunes e Sousa ofe-
receu orientações jurídicas
aos participantes do curso e
esclareceu  os delegados a
respeito de doenças do tra-
balho e sobre os processo em
andamento na Justiça.

Após as palestras, os de-
legados sindicais aprovaram
sugestões que serão levadas
como propostas ao Contect
para fazer parte da Pauta de
Reivindicações.

Diretores do Sintect e delegados: em busca de um movimento sindical forte e consciente
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Mais uma vez a dire-
ção da ECT agiu de
má fé, ludibriou e

causou prejuízos aos seus
trabalhadores. Contrarian-
do as expectativas, a Empre-
sa pagou menos na PLR
2011 do que havia sido pago
na PLR 2010,  mesmo diante
de um lucro 7,8% maior em
2011 na comparação com o
ano anterior.

As promessas de mudan-
ças na forma de gerir a ECT
aliadas ao cenário otimista
resultante do ótimo desem-
penho financeiro geraram

ENGODO NA SEGUNDA PARCELA

Trabalhadores frustrados com a PLR 2011

Ecetista na Luta
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boas expectativas em
todos os trabalhadores
com relação à distribui-
ção dos lucros de 2011.

No ano passado a
ECT faturou R$ 883 mi-
lhões, isso sem contar
os R$ 2,3 bilhões pagos
pelo Banco do Brasil
pelo controle do Banco
Postal. Se a ECT não ti-
vesse forçado uma greve ge-
ral de 28 dias, esse lucro cer-
tamente seria ainda maior.

Como se vê, todo o cená-
rio era positivo. Pela primei-
ra vez, os critérios de paga-

UD/AC Canedo em estado de calamidade
Senador Canedo possui mais de 86 mil habitantes, população que é atendida por apenas 13 cartei-

ros que fazem a distribuição. Resultado: os ecetistas estão altamente sobrecarregados e ainda preci-
sam driblar uma série de dificuldades para desempenhar suas atividades. O SD está defasado, já que sua
última contagem foi feita quando a cidade tinha 70 mil habitantes. Senador Canedo se expandiu muito,
o comércio cresceu, há até uma Refinaria da Petrobrás no município. A situação está tão crítica que 24
bairros estão sem distribuição de correspondências. O Sintect-GO já acionou a DR/GO para soluci-
onar os problemas. A resposta dada é a de que somente após a aprovação do SD, a DR poderá entrar
com processo licitatório para um novo prédio. Mas a previsão do SD terminar é o fim do ano. E até lá,
como ficam os trabalhadores?! Será que não há alternativas? A situação exige providências imediatas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Espaço físico é inadequado, não comporta as
atividades da unidade e o tumulto pela falta
de espaço eleva risco de acidentes de trabalho

Déficit de pessoal faz com que o tempo de es-
pera por atendimento seja grande, o que gera
superlotação na agência e muita reclamação

Como o espaço interno é extremamente pe-
queno, os trabalhadores são obrigados a dei-
xar as motos do lado de fora da unidade.

Estacionamento de bicicletas na frente dos
armários, o que atrapalha os trabalhadores
a terem acesso aos seus armários pessoais.

Refeitório só comporta, de forma bem aper-
tada, cinco pessoas por vez. Na unidade há
20  trabalhadores lotados.

Número de objetos para ser entregue é gran-
de, há a necessidade de contratação de mais
pessoal para a unidade.

conhecida: R$ 267, em mé-
dia. Como em outras épocas,
o valor pago frustrou as ex-
pectativas da categoria e re-
voltou a maioria dos traba-
lhadores, sobretudo por ter
sido inferior ao que foi pago
em 2010: R$ 880.

Até hoje os trabalhadores
não tiveram uma explicação
da Empresa. O Sintect-GO já
enviou ofícios à DR/GO e à
direção da ECT em Brasília,
mas até o momento não foi-
da dada nenhuma resposta
para tamanha provocação
feita com a categoria.

mento da PLR foram real-
mente discutidos, negocia-
dos. Houve até avanços em
alguns critérios comparan-
do-se as formas de distribui-
ção praticadas em anos an-

teriores.
Assim, as assemblei-

as aprovaram os critéri-
os negociados da PLR,
que foi acordada entre a
Fentect e a ECT.

Outra novidade foi a
antecipação da PLR, com
pagamento da primeira
parcela em 29 de dezem-
bro de 2011, no valor de

R$ 500 ou de 50% do valor da
PLR. Com previsão para pa-
gar a segunda parcela em 1º
de maio de 2012.

Após um suspense ater-
rador, a segunda parcela foi

DEFESA DE DIREITOS

Dores musculares, estresse, distúrbios do sono, depressão, le-
sões corporais... estas são algumas das consequências do excesso
de trabalho e das horas-extras rotineiras.

Firme na defesa dos trabalhadores, o Sintect-GO de-
nunciou o abuso desta prática na ECT ao Ministério Públi-
co do Trabalho, que investigou. Resultado: ficou compro-
vado que muitos empregados tinham uma jornada conti-
nuada de horas-extras e outros sofriam punição pelo não
comparecimento quando eram “convocados”.

Em audiências realizadas em abril, a ECT firmou pe-
rante a Procuradoria Regional do Trabalho o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), que regulamenta a práti-
ca das horas extraordinárias em Goiás. Ficou determina-
do que:

• a ECT não pode “convocar” o trabalhador para hora-
extra. Só pode convidá-lo;

• se o trabalhador não quiser atender ao convite, a Em-
presa não poderá instaurar processo administrativo nem
apresentar Solicitação de Informação ao Empregado (SIE)
ou qualquer outra modalidade de questionamento;

• a ECT não poderá registrar hora-extra em cartão di-
verso do qual são registradas as jornadas de trabalho.

Ficou ainda estabelecido o teto de 33 horas-extras/mês,
por trabalhador, até 30 de março de 2013. Após esta data,
o teto passa a ser de 22 horas-extras/mês, por trabalhador.

A ECT deverá apresentar, trimestralmente, um relató-
rio ao Sintect-GO com as horas-extras realizadas por cada
trabalhador. Caso desrespeite alguma das cláusulas do
TAC, a Empresa será multada em R$ 1 mil por trabalhador.

Conscientize-se
O trabalhador deve estar atento e se conscientizar de

que os valores recebidos como extras não fazem parte de
seu salário nem podem ser visto como tal. É importante ter
um tempo de descanso, para cuidar de si, conviver com a
família e os amigos. Tudo isso contribui para uma melhor
qualidade de vida, com mais saúde física e mental.

A luta de toda categoria deve ser por melhores salários e
melhores condições de trabalho sempre!

TAC da hora-extra


