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Conscientes da impor-
tância da luta sindical
verdadeiramente com-

prometida com a defesa dos
trabalhadores, nossos filiados
decidiram seguir em frente na
busca por dias melhores e ele-
geram, dia 21 de fevereiro, a
chapa Consolidar e Avançar
para dirigir o Sintect-GO pelo
próximo triênio (2011/2014).

A votação foi expressiva e
histórica. Os companheiros
eleitos alcançaram a marca re-
corde de 606 votos, contra 419
depositados na chapa 2 e dos
295 na chapa 3. Houve ainda
12 votos em branco e 42 nulos.

No total, a eleição teve
1.374 filiados votantes, uma
participação bastante elevada,
que demonstra o comprometi-
mento da categoria com o Sin-
dicato e amplia a representa-
tividade dos dirigentes escolhi-
dos. “Este recorde só aumen-
ta a nossa vontade de traba-
lhar com afinco e responsabi-
lidade em defesa da categoria
não apenas em Goiás, mas
participando também das lutas
em nível nacional”, salienta
Elizeu Pereira da Silva, eleito
Secretário Geral.

A campanha foi bem con-

corrida. Os candidatos com-
prometidos com a luta dos tra-
balhadores visitaram as unida-
des e apresentaram suas pro-
postas à classe. Já outros con-
correntes fizeram oba-oba na
tentativa de corromper a ca-
tegoria, oferecendo churrasco
e cerveja. Os ataques, inclusi-
ve pessoais, também tiveram
espaço na campanha promo-
vida pela chapa 3. Mas, no fi-
nal, a política séria e a demo-
cracia venceram.

“Em nome da diretoria atual
e da eleita, agradeço aos tra-
balhadores que confiam em
nosso trabalho e que, ao nos
reelegerem, demonstrando que
aprovaram a forma como con-
duzimos o Sindicato e que de-
cidiram pela consolidação das
nossas conquistas e pelo avan-
ço em nossas lutas”, ressalta
Sandra Martins. “Esta vitória
deve e será compartilhada
com toda a categoria”.

Agradecimento especial é
rendido aos membros da Co-
missão Eleitoral, que não me-
diram esforços para que a elei-
ção fosse realizada de forma
transparente e democrática,
em benefício de todos que
compõem o Sindicato.

A ELEIÇÃO EM NÚMEROS

PROCESSO MODERNIZADO
Duas novidades foram co-

locadas em prática nestas
eleições. A primeira é a utili-
zação da urna eletrônica, que
agilizou o processo de apura-
ção, realizado na noite do dia
21, na sede do Sindicato. Nas
outras eleições, a finalização
das urnas acontecia sempre
na madrugada. Desta vez,
próximo das 10h da noite, a
categoria já sabia quem eram
os eleitos.

A segunda inovação foi
ampliação da votação no in-
terior. Além da tradicional
participação por voto de cor-
respondência, a atual gestão
do Sindicato se propôs a le-
var urnas itinerantes em to-
das as unidades dos Correios
do Estado com mais de dez
filiados.

Aprovada na Assembléia
do dia 12 de janeiro, a idéia foi
colocada em prática. Com isto,
companheiros de cidades
como Mineiros, Jataí, Rio Ver-
de, Quirinópolis, São Luiz dos
Montes Belos, Santa Helena,

Caldas Novas, Itumbiara, Po-
rangatu, Uruaçu, Goianésia e
Catalão puderam exercer seu
direito de escolha. Um avan-
ço na democracia sindical e a
demonstração de que o Sindi-
cato valoriza a categoria como
um todo.

Nova composição
Os eleitos para o triênio

2011/2014 tomam posse dia 3
de março. Alguns companhei-
ros da atual gestão continua-
rão integrando a Diretoria Co-

legiada do próximo trimestre,
no entanto, houve várias mu-
danças e a chegada de gente
nova, comprometida com a
luta, para compor a nova ad-
ministração. Uma demonstra-
ção de que nesta eleição a
categoria confirmou a neces-
sidade de renovação, mas não
deixou de valorizar a experiên-
cia daqueles que sempre luta-
ram ao lado do trabalhador.

Uma das novidades é a ida
de Elizeu Pereira da Silva para
a Secretaria Geral. Já entre os
novos dirigentes estão Marta
Francisca (Comunicação),
Romualda Silva (Mulher), Su-
esley Silva (Cultura e Even-
tos), Edmar dos Santos (Saú-
de do Trabalhador) e Geova-
ne Maia (Interior).

Além das mulheres, que
ocupam três secretarias, o in-
terior também está bem repre-
sentado nesta nova diretoria,
formada por companheiros de
Anápolis, Uruaçu, Jataí, Cata-
lão, Ceres, Rio Verde, Nazá-
rio, Itumbiara e Aparecida.

Urna eletrônica: agilidade

Companheiros e apoiadores da chapa 1 comemoram vitória histórica dos trabalhadores

CHAPA 1
606 votos

46%Chapa 2
419 votos

32%

Chapa 3
295 votos

22%

Diferença de 187 votos
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DESAFIOS DA NOVA GESTÃO
ADiretoria

Colegia-
da, que

toma posse dia 3
de março, en-
frentará gran-
des desafios e
lutas ao longo dos
próximos três anos. Exemplos
são as brigas pelo concurso
público, por melhores condi-
ções de trabalho, por uma PL
justa e igualitária e, principal-
mente, pela moralização da Di-
retoria Regional de Goiás (DR/
GO).

Os diretores do Sintect-GO
garantem que vão continuar
firmes no propósito de conquis-
tar uma gestão mais humani-
zada, séria e imparcial para a
DR/GO, beneficiando assim
todos que pertencem aos Cor-
reios em nosso Estado e que
hoje vivem sob os desígnios de
uma administração extrema-
mente opressora. Este é um
dos compromissos assumidos
pela diretoria do Sintect e será
perseguido pelo Sindicato em
parceria com os trabalhadores.
Esta parceria será intensifica-
da pela proximidade dos dire-
tores sindicais com o filiado,
que será garantida pelas visi-
tas que a nova diretoria irá con-
tinuar realizando nas unidades
de trabalho.

Enfim, tudo o que foi assu-
mido pela chapa 1 junto à ca-
tegoria será respeitado e hon-
rado, para tanto, é fundamen-
tal que os ecetistas continuem
fortalecendo o Sindicato, par-
ticipando das assembléias, mo-
bilizações e manifestações.
“Chamamos os trabalhadores
à unidade para lutarmos em de-
fesa dos nossos direitos em
Goiás e pelo fortalecimento da
luta nacional”, ressalta Elizeu

Entre outros objetivos, o Sintect-GO irá lutar pela:
• Melhoria da assistência médica, aumentando a rede

credenciada.
• Redução da jornada para 6 horas para atendentes.
• Mudança da entrega para o turno da manhã.
• Fim dos desvios de função.
• Fim das transferências arbitrárias.
• Transparência e imparcialidade nos Recrutamentos

Internos.
• Na luta contra o Acordo Bianual.
• Na luta por uma PL justa e igualitária.
• Na democratização da ARCO.
• Retomada da Federação para os trabalhadores.
• Por mais segurança para atendentes comerciais.
• Por melhores condições de trabalho.
• Pelo fim do assédio moral e sexual.
• Na luta contra o PCCS 2008, que acaba com o car-

go de motorista.
• Na luta pela realização do concurso público com

contratação já.

COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Vamos juntos lutar por
dias melhores em Goiás

PALAVRA DO SINDICATO

Fortalecer a luta do trabalhador frente às investi-
das do capital. Foi com este propósito que surgiram os
sindicatos, organizações formadas por trabalhadores que,
reunidos, ganham mais força e mais condições de lutar
em defesa de seus direitos e contra a fúria do patrão. Ao
compreender isto, entende-se que a essência de um sin-
dicato é justamente a manutenção de sua autonomia e
independência.

No final da década de 1980, em Goiás, nascia o nosso
Sintect, que reunia também a categoria do Tocantins. Uma
entidade construída por trabalhadores que chegaram a
ser perseguidos e demitidos, retornando aos seus empre-
gos graças às conquistas de anistias. Toda esta história
de luta, de entrega e empenho na defesa dos ecetista tem
sido honrada, valorizada e respeitada pela atual gestão
do Sindicato, cujo esforço foi reconhecido pela catego-
ria.

Os filiados ao Sintect-GO passaram por mais um pro-
cesso eleitoral. Um processo que deixou claro que os
trabalhadores goianos estão mais politizados e que, por-
tanto, sabem valorizar a política feita com propostas con-
cretas e verdadeiras.

Devemos dar os parabéns a toda categoria pela parti-
cipação em massa nestas eleições, o que aumenta a res-
ponsabilidade daqueles que estarão à frente da entidade,
conduzindo a classe nas muitas lutas que teremos. E mais:
com o desafio de reconquistar direitos que estão sendo
tirados de nós e avançar na conquista de muitos outros.

A intervenção direta e explícita da direção da ECT na
campanha do Sintect-GO é outro fato que merece desta-
que nas eleições. Este processo mostrou quem está ao
lado do trabalhador e quem faz descaradamente o jogo
da Empresa. Não poderíamos deixar de criticar a postu-
ra vergonhosa adotada pela chapa 3, na pessoa do seu
candidato a secretário geral. O que vimos foi uma chapa
liderada pela Central de Trabalhadores do Brasil (CTB),
que tem filiado ao seu quadro a ADCAP, uma associa-
ção que, como todos nós sabemos, é composta em sua
maioria por ditadores, que se acham donos dos Correios.

O apoio aberto do Diretor Regional e de toda sua cú-
pula, em especial o REVEN 01 e o CONEG, à chapa 3
demonstrou qual classe esta chapa defende: a classe da
burguesia, a classe daqueles que assediam, intimidam e
que, com essas práticas, “querem se perpetuar no po-
der”.

Felizmente a categoria escolheu o melhor lado: o lado
de quem verdadeiramente está com o trabalhador. As-
sim, queremos reafirmar aqui todos os nossos compro-
missos, principalmente a luta por uma nova administra-
ção regional. Uma administração voltada para o lado hu-
mano, uma administração que realmente represente o es-
forço de cada trabalhador e trabalhadora.

Vamos lutar para que uma gestão séria, transparente
e principalmente ética, volte para nosso Estado.

Parabéns à categoria dos Correios em Goiás.
Vamos juntos com independência e autonomia garan-

tir dias melhores.

Outro compromisso im-
portantíssimo é a luta con-
tra um novo acordo bianu-
al, já que nos próximos
meses começa a campa-
nha salarial. “Somos to-
talmente contrários ao bi-

anual e iremos intensificar
a luta nacional contra este ab-
surdo que já trouxe grandes

prejuízos para a catego-
ria”, pontua Sandra

Martins.
Democracia na

gestão sindical,
transparência na ges-
tão financeira, manu-

tenção e valorização do pa-
trimônio do Sindicato, jurídi-
co atuante, fortalecimento
dos delegados sindicais e a
organização das mulheres
são outros pontos em que o
Sintect-GO já vem desenvol-
vendo e que irá consolidar
nesta nova gestão.

Pereira.
Em nível nacional, um

grande desafio é a retomada
da Fentect para as mãos dos
trabalhadores. O Bloco dos 17
Sindicatos que em 2009 se
uniu contra o acordo bianual
continua forte no propósito de
recuperar a Federação.

Órgão de divulgação do Sintect-GO
Gestão 2008/2011

ECETISTA
na luta
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E-mail: sintect1go@gmail.com

ACESSE: www .sintectgo.org.br • E SIGA: www .twitter .com/sintectgo

Jornalista:
Daniela Martins (JP 2044)
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MPF SOLICITA SINDICÂNCIA NA DR/GO
E INSTAURA INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
Oprocurador da Repú-

blica em Goiás, Hélio
Telho Corrêa Filho,

determinou, por meio da por-
taria nº 14, de 2 de fevereiro
de 2011, a instauração de In-
quérito Civil Público para que
sejam apurados os indícios de
irregularidades que estariam
sendo praticados na Diretoria
Regional dos Correios em Goi-
ás (DR/GO) nos últimos três
anos. Hélio Telho solicitou ain-
da, ao presidente da ECT,
Wagner Pinheiro de Oliveira,
que seja aberta uma sindicân-
cia na DR/GO.

Por determinação do procu-
rador, a Comissão de Sindicân-
cia deverá ser integrada por
empregados lotados em outros
Estados já que “irá investigar a
autoridade máxima da Empre-
sa em Goiás”, segundo consta
no ofício enviado ao presiden-
te dos Correios. A Comissão
terá um prazo de 60 dias para
apurar as possíveis irregulari-
dade e encaminhar o resulta-
do de seu trabalho à Procura-
doria da República.

A motivação do procurador
para abertura do Inquérito Ci-
vil Público são as denúncias re-
presentadas pelo Sintect-GO
contra a DR/GO, dia 20 de ja-
neiro, na Procuradoria da Re-
pública e na Procuradoria do
Trabalho em Goiás.

Entre outras coisas, os di-
retores do Sindicato apontaram

indícios de favorecimento de
um mesmo grupo de empre-
sas em licitações viciadas,
principalmente com relação à
contratação das Franqueadas;
de superfaturamento de
obras; de ordem de serviços
duplicadas; e de contratação
de mão de obra temporária
para realização de atividade-
fim e sem observar a idonei-
dade e a capacidade financei-
ra das empresas contratadas.

Na portaria do Ministério
Público, que determina a aber-
tura do Inquérito, o promotor

Hélio Telho ressalta que tais
fatos “caracterizam improbi-
dade administrativa, por ofen-
sa ao princípio da impessoali-
dade e da moralidade”.

O procurador determinou
também que seja requisitado
ao Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Estado de Goiás
(Crea/GO) toda a relação de
Arquivo de Responsabilidade
Técnica (ARTs), registrados
para obras dos Correios no Es-
tado nos últimos três anos.
Com esta documentação em

mãos será possível verificar a
quais empresas os engenhei-
ros e arquitetos responsáveis
pelas obras eram ligados, ou
seja, se houve realmente fa-
vorecimento a um grupo de
empresas nas licitações.

O procurador Hélio Telho
é o mesmo que investigou as
denúncias do caso Tecprint e
o responsável pela ação penal
em desfavor de gestores da
DR/GO naquela época.

A busca por uma adminis-
tração transparente, humana e
séria na DR/GO será continu-

ada pela nova diretoria do
Sintect (triênio 2011/2014).
As denúncias que chegam ao
Sindicato serão encaminha-
das, pois quando há má ges-
tão consequentemente as con-
dições de trabalho são ruins.
“Sabemos que a investigação
está sendo conduzida da me-
lhor forma pelo MP e acredi-
tamos no seu resultado. Como
Sindicato, iremos continuar, de
todas as formas, a luta e a
defesa intransigente da cate-
goria”, garante Elizeu Perei-
ra da Silva.

Os absurdos cometidos
pela DR/GO continu-
am. O último deles é

a demonstração de total des-
conhecimento do verdadeiro
déficit de carteiros existente
em Goiás, um problema que
tem sido evidenciado pelos
constantes atrasos na entrega
de correspondências, que tan-
tos transtornos causam à so-
ciedade.

Em entrevista ao jornal O
Popular, o Chefe da Assesso-
ria de Comunicação da DR/

Ao lado e acima, reprodução da
Portaria nº 14, em que Telho
determina abertura do Inquérito
Civil Público. Primeira
reprodução: o ofício enviado pelo
procurador ao presidente da ECT

GO teve a insensatez de afir-
mar que o déficit de carteiros
em Goiânia e nas principais ci-
dades do interior é de apenas
94 profissionais.

A DR/GO afirma que che-
gou ao seu falso déficit a par-
tir de estudos técnicos, sem
deixar claro quais são. É pro-
vável que tais estudos sejam
os SD´s de fachada, quando
os objetos “somem” em dias
de contagem. Eles também
ignoram o elevado número de
MOT´s que faz parte do défi-

cit e deve ser substituído por
concursados.

Contrapondo esta mentira,
diretores do Sintect-GO apon-
taram à reportagem o verda-
deiro déficit, que é de 330 car-
teiros para o Estado. Índice
alcançado a partir de constan-
tes visitas às unidades feitas
pela diretoria do Sindicato, que
demonstraram ainda as péssi-
mas condições a que estão sub-
metidos os trabalhadores.

Os ecetistas sofrem com a
sobrecarga de trabalho, resul-

tado direto do déficit de pes-
soal, mas também com a falta
de condições para desempe-
nhar suas atividades, com a
falta de bicicletas, motos e de
manutenção destes equipa-
mentos. Tudo isso é reflexo de
uma má gestão que desconhe-
ce a realidade vivenciada pe-
los trabalhadores.

Portanto, precisamos nos
mobilizar para garantir a reali-
zação do Concurso Público
tendo por base o verdadeiro
déficit existente em Goiás.

ECT ESCONDE VERDADEIRO DÉFICIT
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COMEÇA A LUTA PELA PLR JUSTA E IGUALITÁRIA
Está na hora dos traba-

lhadores dos Correios
se unirem pela con-

quista de uma PLR 2010 justa
e igualitária. As negociações
entre a Fentect e a Empresa
começaram neste final de fe-
vereiro, quando a Comissão
Permanente de Negociação
apresentou a proposta da ca-
tegoria da PLR linear de R$ 2
mil, conforme ficou delibera-
do no XII Consin.

A ECT anunciou lucro lí-
quido de R$ 826 milhões em
2010, deste valor pretende dis-
ponibilizar para o pagamento
da PLR apenas R$ 97 milhões,
o que daria uma PLR de R$
900, considerando o pagamen-
to linear, como defendem os
trabalhadores.

cença maternidade não serão
excluídas do pagamento da
PLR e a Empresa se compro-
meteu a não incluir o GCR no
cálculo da PLR.

No entanto, é preciso for-
talecer a luta por uma PLR
dos trabalhadores. O valor de
R$ 900 não atende às nossas
reivindicações. Exigimos a
PLR linear de R$ 2 mil. Afi-
nal, a alta produtividade exigi-
da e alcançada no ano passa-
do, quando a Empresa não re-
alizou o concurso público, obri-
gou trabalhadores de base a se
desdobrarem diante do déficit
de pessoal.

Todo o esforço dos traba-
lhadores justifica e requer, em
termos de resultado, o paga-
mento adicional por parte da

ECT. Cabe lembrar que em
2009, a Empresa não apresen-
tou lucro contábil e, com a
mobilização da categoria, des-
tinou R$ 104 milhões para o
pagamento da PLR, como for-
ma de resultados. Portanto, é
possível e justificável a reivin-
dicação dos trabalhadores.

Participe, comprometa-se
com esta luta! Mobilize sua
unidade de trabalho para que
todos se juntem e fortaleçam
a busca pela conquista de um
PLR justa e igualitária para
todos nós!

A Comissão Permanente
da Fentect solicitou cópias de
documentos para análise eco-
nômica dos dados apresenta-
dos pela Empresa e quer ana-
lisar ainda a planilha de crité-

rios da ECT e a definição do
mês de pagamento da PLR.

Alguns pequenos avanços
já foram conquistados pelos
trabalhadores neste início da
negociação: mulheres em li-

PELA VALORIZAÇÃO DA MULHER
Ao longo da história da

civilização humana, a
mulher que antes era

completamente submissa ao
homem foi conquistando –
com muita mobilização e luta
– um espaço maior na socie-
dade. Conquistou o direito ao
voto, ao estudo, a se aventu-
rar no mercado de trabalho e
a ocupar cargos políticos, ou
seja, alcançou espaços antes
tidos como exclusividades
masculinas. Em 2010, uma
mulher conquistou o posto
mais alto de comando no país:
a Presidência da República,
um marco na história da de-
mocracia brasileira.

No entanto, os traços de
uma sociedade tradicionalmen-
te patriarcal ainda estão for-
temente presentes em nossas
vidas, prejudicando o cresci-
mento e o desenvolvimento
social de grande parte das
mulheres. Elas, em sua maio-
ria, continuam a ser vítimas do
preconceito, dos baixos salá-
rios e, principalmente, da vio-
lência dentro e fora de casa,

8 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

configuradas pela violência
doméstica e pelos assédios
moral e sexual no trabalho.

Guerreiras e incansáveis, as
mulheres não desistem da luta
e anseiam por ter mais espaço,
mais respeito, mais voz e vez
não só no mundo familiar, mas
em âmbito social, no trabalho,
na política, na vida econômi-
ca e cultural do país.

A data de 8 de março é um
marco desta mudança de pos-
tura de luta da mulher, que
vem se tornando mais proati-
va. Porém, a busca por me-

lhores condições e por igual-
dade de condições é constan-
te e diária. Acontece em casa,
no trabalho, no meio sindical,
enfim, em todo lugar.

O Sintect-GO está com-
prometido com esta luta e quer
avançar rumo a novas con-
quistas para todas as mulhe-
res, especialmente as trabalha-
doras dos Correios. Entre as
bandeiras de luta do Sindicato
estão a manutenção dos adi-
cionais durante a licença ma-
ternidade, a valorização do re-
embolso babá e, principalmen-
te, a luta contra todas as for-
mas de violência e a criação
de uma comissão tripartite
para apurar denúncias de as-
sédio sexual.

Todos estes temas serão
discutidos no Encontro Regio-
nal de Mulheres, realizado anu-
almente pelo Sintect-GO. É
importante que as trabalhado-
ras participem destes Encon-
tros, buscando se conscienti-
zar cada vez mais para a luta
e também conscientizando ou-
tras companheiras.

Próximas reuniões da
Fentect e ECT sobre
PLR: dias 1º, 3, 15, 17
e 22 de março.

Nós temos o direito a não sofrer violência.
Nós temos o direito de nos sentirmos livres do medo

de sofrer violência.
Nós temos o direito de sentirmos ódio por violênci-

as passadas.
Nós temos o direito de compartilhar nossos pensa-

mentos e sentimentos e não sermos isoladas dos ou-
tros.

Nós temos o direito à privacidade.
Nós temos o direito a sermos tratadas como adul-

tos.
Nós temos o direito de escolher e mudar a situação.
Nós temos o direito de querer melhores modelos de

comportamento para as nossas crianças.
Nós temos o direito de abandonar o ambiente vio-

lento.
Nós temos o direito de pedir apoio a nossas famíli-

as e amigos.
Nós temos o direito de pedir e esperar a ajuda da

polícia e de serviços sociais.
Nós temos o direito de entrar em ação legal contra

nossos agressores.
Nós temos o direito de desenvolver nossas habili-

dades e talentos individuais.
Nós temos o direito de não ser perfeitas.
Nós temos o direito a felicidade.

(Fonte: promulheres.org)

DIREITOS DAS MULHERES AGREDIDAS


