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Delegados Sindicais participam de 
curso realizado pelo Sintect

Formação Sindical

Com o objetivo de 
contribuir com a 
formação dos no-

vos delegados sindicais, o 
SINTECT/GO realizou, no 
dia 31 de maio, o Curso de 
Formação Sindical. O even-
to, voltado para a formação 
dos novos delegados sindi-
cais, foi realizado em Goi-
ânia e contou com a parti-
cipação de delegados das 
unidades de todo o estado. 
Estiveram presentes tam-
bém: a Diretoria Colegiada 
do Sindicato; o Deputado 
Federal Rubens Otoni; o 
Assessor Especial de Direi-
tos Humanos da Prefeitura 
de Goiânia, José Eduardo 
da Silva; o Dr. em História e 
professor pela UFG, David 
Maciel, entre outros.

Os delegados sindicais, 
que deverão atuar como 
mediadores entre o sindica-
to e os trabalhadores, par-

ticiparam de dinâmicas em 
grupos, assistiram palestras 
sobre o sindicalismo no 
mundo e no Brasil, entende-
ram como funciona o poder 
judiciário bra-
sileiro, e com-
partilharam 
suas experiên-
cias e dúvidas 
de questões 
relacionadas 
aos ecetistas. 
Na ocasião, 
também foram 
esclarecidas 
informações 
referentes à 
MNNP, PLR’s, 
entre outros 
assuntos relacionados aos 
ecetistas.

Em sua palestra, o Dr. 
David Maciel explicou 
como surgiu o sindicalis-
mo no Mundo, e como sua 
formação foi se alterando 

através dos anos. “A or-
ganização sindical surgiu 
como uma resposta imedia-
ta ao capitalismo” afirmou. 
David Maciel também ex-

plicou que no Brasil, o sin-
dicalismo foi trazido pelos 
imigrantes europeus (ita-
lianos e espanhóis), que já 
tinham uma tradição de or-
ganização politizada. 

 Já a Dr. Giseli Costa, ad-

vogada do SINTECT/GO, 
falou sobre a área jurídica 
em geral, abordando princi-
palmente a estrutura do po-
der judiciário do país. A Dr. 

também explicou 
aos delegados o 
porquê da demora 
dos processos no 
âmbito jurídico,  e 
como eles passam 
de uma estância 
para outra.

Os delegados 
sindicais que par-
ticiparam do cur-
so ressaltaram a 
importância dele 
para sua formação 
e realização dos 

seus trabalhos. “O curso 
ao mesmo tempo em que 
nós da conhecimento, tam-
bém relata situações que 
estão acontecendo com os 
trabalhadores, e por isso 
é importante para a nossa 

formação”, ressaltou Seve-
rino Salgado Pessoa Júnior, 
delegado sindical do CDD 
Bandeiras. A delegada sin-
dical da AC da Cidade de 
Goiás, Joelma Mendes da 
Silva, também destacou a 
importância do curso, mas 
sugeriu que o mesmo “de-
veria ser de dois dias, pela 
quantidade de conteúdo a 
ser exposto”.

Para o SINTECT/GO 
este foi mais um evento 
para se aproximar não só 
dos novos delegados sindi-
cais, mas também da cate-
goria, que será representa-
da por eles. 

“E é esta história, espe-
cificamente do movimento 
sindical, que buscaremos 
resgatar enquanto símbolo 
e prática da luta maior de 
mulheres e homens, pela 
liberdade e igualdade ple-
nas”.

“Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem” Rosa Luxemburgo

“E é esta história, 
especificamente do movimento 
sindical, que buscaremos resgatar 

enquanto símbolo e prática da 
luta maior de mulheres e ho-

mens, pela liberdade e igualdade 
plenas”.

Sindicato forte se faz com a participação de todos!
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SINTECT EM AÇÃO

Endereços são regularizados em Quirinópolis após 
atuação do SINTECT/GO

Os problemas de 
endereçamento 
em Goiás come-

çam aos poucos serem re-
solvidos. Em Quirinópolis, 
no Sul goiano, o serviço de 
numeração e renumeração 
das ruas, avenidas e praças 
já se encontram em fase 
final. A ação é resultado 
do amplo esforço do SIN-
TECT/GO, do gestor da 
unidade da cidade, Sr. Wil-
ton Pereira, e do Delegado 
Sindical Wesley José. 

Um Inquérito Civil (nº 
1.18.003.000066/2013-11) 
foi instaurado pela Procu-
radoria da República no 
Município de Rio Verde/
GO – Ministério Público 
Federal, após o secretário 
de interior do SINTECT/
GO), Alessandro Alves 

de Andrade, enviar uma 
representação ao órgão 
informando sobre as difi-
culdades em que os car-
teiros tinham em realizar 
os serviços de entregas 
devido aos problemas de 

endereçamento na cidade. 
Porém o Ministério Públi-
co Federal entendeu que as 
condições de trabalho dos 
empregados da ECT iam 
além de sua atuação.

Uma nova representa-

ção foi feita pelo secretário 
de interior, e o inquérito ci-
vil foi reconsiderado, mas 
questionado a administra-
ção municipal da cidade 
de Quirinópolis e não mais 
a empresa. Em dezembro 

de 2013, após ser convida-
da a prestar informações, 
a Prefeitura do municí-
pio informou que a Lei nº 
3.072/2013, que visa regu-
lamentar os serviços de 
numeração e renumeração 
de prédios e terrenos no 
Município, tinha entrado 
em vigor.

Na Decisão de Arquiva-
mento do Inquérito Civil, 
assinado no último dia 20 
de maio, foi confirmado 
que os serviços visando à 
regulamentação dos ende-
reços em Quirinópolis já 
se encontram em fase final. 
O documento informou 
também que, com a regu-
larização dos endereços, 
a prestação do serviço de 
correspondência já esta-
vam sendo supridos.

Apoio do MPF e da AGM

que deram certo em outras localidades.
As providências acordadas durante a 

reunião devem ser apresentadas em 30 dias, 
prazo fixado pelo MPF/GO. Após o prazo, 
uma audiência pública deve ser realizada 
com todos os envolvidos, para esclarecer 
aos prefeitos sobre a importância dos pla-
nos diretores para a regularização dos en-

dereços.
Problemas de endereçamento são re-

correntes não só em Goiás, mas em todo o 
território brasileiro, o que dificulta e mui-
to o trabalho dos carteiros. Por isso, SIN-
TECT/GO está sempre correndo atrás para 
solucionar este problema que aos poucos 
está sendo sanado.

Para que os problemas de endereça-
mento também sejam resolvidos em ou-
tros municípios, o sindicato tem buscado 
o apoio dos órgãos competentes. No mês 
de maio, diretores do SINTECT/GO esti-
veram reunidos com o Ministério Público 
Federal em Goiás (MPF/GO), com a ECT 
(representada pela DR-GO) e com repre-
sentantes da Associação Goiana dos Muni-
cípios (AGM), em busca de soluções para 
os problemas de endereçamento no esta-
do. 

Na reunião, a ECT se comprometeu a 
provocar a atuação da AGM e das Câma-
ras Municipais, para que elas realizem o 
levantamento do déficit de endereçamento 
nos municípios filiados. Além disso, a em-
presa também deve apresentar um crono-
grama para realização de estudos técnicos 
que busquem identificar as irregularida-
des e possíveis soluções relacionadas ao 
problema de endereçamento.

Já a AGM buscará sensibilizar os ges-
tores públicos, principalmente os prefeitos 
em conjunto com o poder legislativo local, 
para que sejam elaboradas normas para 
corrigir e evitar problemas de endereça-
mento. Por sua vez, o SINTECT/GO deve 
levar ao MPF/GO exemplos de soluções 

Reunião com o MPF, AGM e ECT

Sindicato na luta por melhorias!



E
ce

ti
st

a
 n

a
 L

u
ta

 •
 Ju

nh
o/

Ju
lh

o 
de

 2
01

4

3

Delegados são escolhidos para representar o 
SINTECT/GO no CONREP

CONREP

Goiás contribui para aprovação de PLs sobre 
Aposentadoria Especial

A Diretoria 
do SIN-
TECT/GO 

esteve nos gabinetes 
dos Deputados Fe-
derais Rubens Oto-
ni – PT/GO e Assis 
Carvalho PT/PI, em 
Brasília, no dia 14 
de maio, buscando 
apoio para a apro-
vação dos Projetos 
de Lei 307/2013 e 
308/2013, que tratam 
da Aposentadoria 
Especial para Cartei-
ros e Operadores de 
Triagem e Transbor-
do (OTT). 

Assis Carvalho, 
que é relator dos Proje-
tos de lei 307 e 308/2013, 
referente à aposentadoria 
especial para Carteiros e 
Operadores de Triagem 
de Transbordo, recebeu 
da Diretoria do SINTECT/
GO documentos para 
serem colocados como 
apêndice  .Nesses docu-

mentos, que tem como 
objetivo fortalecer os pro-
jetos, constam relatórios 
feitos pelo departamento 
jurídico do sindicato, que 
mostram os quadros epi-
demiológicos de doenças 
ocupacionais causadas 
pelas atividades exerci-
das tanto pelos carteiros, 

como pelos OTTs, situa-
ções que são já reconheci-
das pelo INSS.

Ficou evidente, du-
rante a conversa, a ne-
cessidade da unidade de 
todos os trabalhadores e 
entidades representati-
vas na busca pela aprova-
ção desses projetos.

Projetos

Os Projetos de Leis 
307/2013 e 308/2013 regu-
lamentam a aposentadoria 
especial para carteiros e 
OTTs, reduzindo o tempo 
de trabalho de 35 para 25 
anos. Eles foram protoco-
lados na Câmara pelo De-

putado Federal Pro-
tógenes Queiroz.

 Após uma série 
de observações rea-
lizadas pelo médi-
co do Trabalho do 
Sindicato, Dr Dru-
mond, foi constata-
do que as ativida-
des realizadas por 
esses trabalhadores 
geram um grande 
desgaste físico, e a 
maioria não chega 
aos 35 anos de tra-
balho e acabam se 
aposentando por 
invalidez. O médico 
relatou estes dados 
em seu livro “Saúde 

e trabalho nos Correios”, 
que serviu de base para a 
criação dos PLs.

Para seguir para o Se-
nado, os projetos preci-
sam passar por três comis-
sões, e ser aprovados por 
elas. Os PLs estão na pri-
meira comissão, Finanças 
e Tributação. 

Goiás já têm dele-
gados, delegados 
suplentes e um ob-

servador que representarão 
os ecetistas durante o XXXII 
CONREP, em Luziânia/DF,  e 
no XVII Encontro Nacional de 
Mulheres.  Os representantes 
foram escolhidos durante as-
sembleias realizadas no dia 
18 e 20 de junho, em algumas 
cidades do interior e em Goiâ-
nia, respectivamente.

Na assembleia realizada 
em Goiânia, no dia 20 de junho, 
foram eleitos como delegados 
José de Jesus e Sérgio Luiz Du-
tra; os suplentes Antônio Mar-
cos Teixeira de Moraes e Jadiel 
Teófilo Martins de Sá; e  Ueber 

Ribeiro Barboza como obser-
vador. Como representantes 
do XVII Encontro Nacional de 
Mulheres, foram eleitas Nazi-
ra Luíza dos Reis, Célia Regina 
da Silva e Joseneide Ribeiro de 
Moraes; além da suplente Fá-
bia Siqueira Souza Barreto.

Também foram apresenta-
dos na ocasião, os resultados 
das assembleias regionais re-
alizadas em Caldas Novas, 
Catalão e na Cidade de Goiás. 
Nelas foram eleitos como dele-
gados do CONREP: Samanta 
Alves Miranda, Selso Ribeiro 
da Silva Junior e Joelma Men-
des da Silva; e Eduardo Barbo-
sa Borges, Tiago Dutra Santos 
e Renato Silveira de Assis, 

como suplentes.
Nas assembleias realiza-

das em Itumbiara e Rio Ver-
de foram eleitas as delegadas 
Samantha Zanoli Gonçalves e 
Herika Cristina Silva; e a su-
plente Marly Gomes da Silva, 
como representantes do En-
contro de Mulheres. 

A escolha dos delegados do 
CONREP é o ponta pé inicial da 
Campanha Salarial. É no Con-
selho de Representantes que é 
tirada a pauta de reivindicação 
que vai nortear a negociação 
coletiva da categoria. Vamos à 
luta por melhores condições de 
trabalho e de vida. Queremos 
acordo coletivo! Chega de deci-
são judicial no TST!

CONREP
Delegados
José de Jesus
Sérgio Luiz Dutra 
Samanta Alves Miranda 
Selso Ribeiro da S.Junior 
Joelma Mendes da Silva

Suplentes
Antônio M. T. Moraes 
Jadiel T. Martins de Sá 
Eduardo B. Borges 
Tiago Dutra Santos 
Renato Silveira de Assis 

Observador
Ueber Ribeiro Barboza 

Encontro de Mulheres
Delegadas
Samantha Z. Gonçalves 
Herika Cristina Silva 
Nazira Luíza dos Reis 
Célia Regina da Silva 
 Joseneide R. de Moraes

Suplentes
Marly Gomes da Silva 
Fábia Siqueira S.Barreto 

REPRESENTANTES

Todos juntos por uma Campanha Salarial vitoriosa! Unidos somos mais fortes!
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ECT ainda não paga Vale Cultura aos 
seus trabalhadores

GIRO

Mesmo sendo 
obrigada por 
Lei, a ECT ain-

da não forneceu o beneficio 
Vale Cultura para seus tra-
balhadores. O beneficio é 
um programa do governo 
federal (Lei nº 12.761, de 27 
de dezembro de 2012, Pro-
grama de Cultura do Traba-
lhador) criado para incen-
tivar a cultura e o lazer dos 
trabalhadores do país. 

O fornecimento do Vale 
Cultura foi estabelecido no 
ano passado, por meio do 
Decreto Nº8084, de 26 de 
agosto de 2013. Todas as 
empresas, que aderiu ao 
programa, ficaram obriga-
das a fornecer o Vale aos 
empregados.  Durante um 
Dissídio Coletivo realizado 
na última Campanha Sa-
larial, a ECT foi obrigada, 
judicialmente, a fornecer o 
beneficio aos ecetistas. 

Em janeiro deste ano, 
questionada em seu blog 
oficial por uma trabalha-
dora, a ECT afirmou que 
estava “esforçando para 
conceder aos seus emprega-
dos” o beneficio. A empresa 
informou que para isso pre-

cisaria contratar uma ope-
radora, mas que o processo 
licitatório já estava “em fase 
final de construção para sua 
efetiva implantação”. 

Na mesma mensagem, 
a ECT informou ainda que 
o fornecimento do benefi-
cio “dependerá de prévia 
aceitação pelo trabalhador 
e para o cumprimento dessa 
determinação legal, a ECT 
providenciará formulário 
de adesão ao benefício, que 
será oportunamente enca-
minhado para todos os em-
pregados”. 

Já estamos no mês de 
julho e, até o momento, ne-
nhum trabalhador recebeu 
o beneficio.  Quanto aos 
formulários que a empresa 
disse que iria enviar aos tra-
balhadores, também não se 

têm notícia. 
ECT, cadê nosso Vale 

Cultura ?
 
Vale Cultura

O Vale Cultura é um pro-
grama do governo federal 
para incentivar a cultura e o 
lazer dos trabalhadores. Ele 
consiste em um cartão pré
-pago com créditos, no va-
lor de R$50,00, para serem 
usados  na compra de CD’s, 
DVD’s, livros , etc.

Tem direito ao beneficio, 
o trabalhador que recebe até 
cinco salários mínimos.

A empresa pode descon-
tar até 10% do valor do Vale 
cultura do salário do traba-
lhador, que também pode 
optar por não receber o be-
neficio. 

Instalação de portas de segurança 
nas agências de BP é antecipada

A instalação das 
últimas 50 por-
tas detectoras 

de metal (PDM) nas agên-
cias de Banco Postal da 
DR de Goiás foi antecipa-
da, e o que estava previsto 
para acontecer até junho 
de 2015 deverá ocorrer até 
dezembro deste ano. A de-
cisão foi tomada na Audi-
ência realizada na última 
quarta-feira, 11 de junho, 
no TRT-GO, entre o Sindi-
cato e a empresa.  

A existência de proble-
mas de estrutura física em 
8 (oito) unidades impediu 
que todas fossem con-
templadas até dezembro, 

cabendo a ECT 
estruturar estas 
agências e instalar 
as PDMs até junho 
de 2015.

Para o secreta-
rio geral, Eziraldo 
Vieira, “esta é mais 
uma importante 
conquista do Sin-
dicato, e represen-
ta a consolidação 
da luta incansável 
que o SINTECT/
GO tem feito, não 
só para buscar a 
segurança dos tra-
balhadores, mas 
também dos clien-
tes”. 

Postalis tem rombo 
milionário

Em junho, o Pos-
talis (Fundo de 
pensão dos fun-

cionários dos Correios), 
afirmou na Justiça que po-
deria perder integralmente 
R$ 371 milhões que fez em 
aplicações no fundo de in-
vestimentos no exterior, 
Sovereign, entre os anos de 
2006 e 2008. O fundo era 
gerido pela Atlântica - em-
presa acusada de fraudes 
e de ter investido dinheiro 
do fundo em títulos de bai-
xa qualidade de crédito.

No final de 2013 o Pos-
talis abriu um processo 
contra a gestora brasileira 
de recursos Atlântica e con-
tra seu então diretor geral 
Fabrizio Dulcetti Neves. 
O processo judicial corre 
na justiça paulista e tem 
como objetivo interromper 
a prescrição do caso. O res-
sarcimento por perda de 
capital não foi solicitado, 
uma vez que a fundação 
negocie um acordo com o 
administrador do fundo 
Sovereign, o BNY Mellon.

A perda sofrida pelo 
Postalis, R$ 371 milhões, 
representa mais de 5% do 
patrimônio do fundo e não 
há provimento para ela. 
Ou seja, o prejuízo por ir 
direto para os 80 mil con-
tribuintes do plano.

Rombo em 2012 e 2013

Por causa dos maus in-
vestimentos, os Correios 
estão pagando R$ 24 mi-
lhões por ano para cobrir 
o déficit de 2012 do Pos-
talis, ano em que o rombo 
chegou a R$ 900 milhões. 
O prejuízo também chega 
às contas dos beneficiários 
do Plano de Benefício De-

finido. O prejuízo só não 
duplicou neste ano porque 
a Previdência Comple-
mentar (Previc) alterou as 
regras para os déficits re-
gistrados em 2013.

Quando um fundo de 
pensão não tem dinheiro 
suficiente para pagar os 
beneficiários no caso de 
todos eles se aposentarem 
ao mesmo tempo ocorre 
um déficit técnico. Quando 
isso acontece, dependendo 
do tamanho do déficit, a 
empresa e os próprios be-
neficiários precisam pagar 
para fechar a conta.

Até o ano passado, a 
regra previa que, se esse 
déficit fosse superior a 10% 
do patrimônio do fundo, 
empresa e beneficiários te-
riam de cobrir o rombo já 
no ano seguinte. Foi o que 
aconteceu em 2012 com o 
plano Benefício Definido 
- principal plano adminis-
trado pelo Postalis.

Se essa regra ainda ti-
vesse em vigor, os traba-
lhadores dos Correios es-
tariam com prejuízos, pois 
o déficit do Postalis foi de 
R$ 935 milhões em 2013. 
Cerca de R$ 185 milhões 
foram perdas reconhecidas 
com títulos de créditos. Po-
rém o porcentual foi altera-
do pela Previc de 10% para 
15%.

No entanto, se esses dé-
ficits do Postalis continuar 
acontecendo o rombo será 
dividido com os funcio-
nários. De acordo com as 
regras da Previc, se os dé-
ficits acontecerem por três 
anos consecutivos, inde-
pendentemente do porcen-
tual do patrimônio líquido, 
o prejuízo precisa ser rate-
ado. 


