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SOB PRESSÃO

ECT cria novo sistema de avaliação
Em mais uma demonstração de que estão

na contramão da gestão moderna, aque-
la que busca oferecer um ambiente saudá-

vel aos colaboradores para garantir melhor desem-
penho, os Correios acabam de colocar em prática
o Sistema de Avaliação de Produtividade (SAP) sob
o pretexto de mensurar o rendimento dos cartei-
ros, que já estavam extremamente abalados pela
sobrecarga, o déficit de pessoal e agora passaram
a ser abalados psicologicamente pelo SAP. Goiás é
o quarto estado a ter implantada esta ferramenta,
que a princípio parece ser nada mais do que um
retorno aos velhos tempos de pressão e exploração.

Apelidado por “Sistema de Assédio Permanen-
te”, o SAP consiste na avaliação do carteiro durante
triagem, separação por logradouro e ordenamen-
to dos objetos. São três avaliações, de três a cinco
minutos cada. A cada dia 20% do efetivo é sortea-
do, sem que os trabalhadores saibam, e o gestor
acompanha seu desempenho fornecendo ao siste-
ma os dados observados nesse tempo. É tão somente
um “GCR diário”, com alguns diferenciais: o SAP
ocorre a qualquer hora e sem aviso prévio.

Quer dizer, o trabalhador não sabe quando está
sendo avaliado e fica compelido a não cessar suas
atividades nem por um instante sequer sob pena de
ser mal avaliado. Não pode ir ao banheiro, não pode
atender a uma ligação, não pode se mexer nem falar
com colegas do lado. Tem que produzir incessante-
mente e de forma igual durante toda a sua jornada.

A ferramenta é nova, bastante subjetiva e pas-
sível de questionamentos. Muita pressão e opres-
são podem resultar em mais casos de doenças la-
borais, síndrome do pânico, estresse, gastrite... É
exatamente o que comprovam relatos de dois car-
teiros da DR/GO. Um deles está há nove anos nos
Correios, e ficou tão abalado com o SAP que não
conseguiu manipular os registrados e sucumbiu
ao choro.

Outro trabalhador conta que, no dia em que foi
avaliado, havia manipulado dois distritos, zerou um
deles e retornou para a unidade às 16 horas. Ao fi-
nal, soube pelo gestor que não havia atingido a meta.
Ora, na verdade, ele fez mais. Além de cumprir com
sua responsabilidade, manipulou um segundo dis-
trito que deveria estar com outro carteiro.

PPPPPARTICIPE! FARTICIPE! FARTICIPE! FARTICIPE! FARTICIPE! FORTORTORTORTORTALEÇA SEU SINDICALEÇA SEU SINDICALEÇA SEU SINDICALEÇA SEU SINDICALEÇA SEU SINDICAAAAATTTTTO!O!O!O!O!

Dia:Dia:Dia:Dia:Dia:     14 de março de 2012

Pauta: Pauta: Pauta: Pauta: Pauta: Informes • Prestação de Contas do Sintect-GO

Horário: Horário: Horário: Horário: Horário: 18h00 (1ª chamada) • 18h30 (2ª chamada)

Local:Local:Local:Local:Local: Sede do Sindicato

O Sintect-GO teve acesso ao documen-
to que dá orientações aos gestores sobre a
aplicação do SAP. Em determinado momen-
to, o texto trata das consequências do “bai-
xo desempenho” do trabalhador. Confira como
é a orientação aos gestores:

• Conversar com cada empregado nes-
sa situação, procurando conscientizá-lo e
motivá-lo a melhorar o desempenho;

• Após 3 (três) avaliações e o emprega-
do não apresentar melhoras no desempe-
nho, informar, por escrito, ao mesmo, co-
lhendo o seu ciente na oportunidade;

• Na quarta avaliação, se o emprega-
do ainda continuar a apresentar algum re-
sultado ANA (Assiduidade não Alinhada)
ou DNA (Desempenho não Alinhado),
colher suas justificativas por escrito e
adotar as providências gerenciais cabíveis
previstas no MANPES (Gradativamente
- Advertência Verbal, Advertência por Es-
crito, Suspensão  Disciplinar, Demissão
sem Justa Causa por Baixo Desempenho
e Dispensa por Justa Causa).

“Baixo desempenho”

O SAP é uma criação da Vice-Presidência Ope-
racional da ECT, cargo ocupado por um Brigadei-
ro Reformado da Aeronáutica que, segundo ouve-
se no meio sindical, parece ter o objetivo de trans-
formar os Correios em um quartel.

Nos estados em que já foi implantado (Alagoas,
Paraíba e Ceará), o método de avaliação tem sido
duramente criticado pelos sindicatos e pelos tra-
balhadores justamente por ser, de fato, a formaliza-
ção de um novo sistema de pressão nos Correios.

Depois de participar de uma reunião, dia 16
de fevereiro, com representantes da VIOPE sobre
o SAP, a Fentect se pronunciou, por meio do Infor-
me 04/2012, garantindo que irá promover uma cam-
panha nacional contra o que denominou de: “esse
sistema diabólico de exploração e demissão”.

O Sindicato fará o que for necessário na defe-
sa dos trabalhadores.

Afinal, se a Empresa quer aumentar a produ-
tividade operacional, antes de avaliar sistemati-
camente os trabalhadores, deve contratar concur-
sados para suprir o déficit de pessoal, oferecer me-
lhores condições de trabalho e todo suporte ne-
cessário aos seus empregados.

Origem do SAP

Orientação
Enquanto perdurar o SAP, a orientação

do Sintect-GO é a de que, caso não concor-
de com a avaliação, o trabalhador assine o
documento após escrever a seguinte ressal-
va: “Discordo do método e resultado”. Em
seguida, o trabalhador deve fazer uma có-
pia do documento e pedir ao gestor para ser
realizada uma nova avaliação.

Nota de última hora
Em reunião com o Sintect-GO, dia 27 de

fevereiro, o DR/GO garantiu que, diante dos
muitos questionamentos levantados pelos
trabalhadores sobre o SAP, NÃO HAVERÁ
punições nem emissão de SIE´s, já que, se-
gundo ele, o objetivo da ferramenta é bus-
car a melhoria do desempenho dos traba-
lhadores de cada unidade.

Vamos aguardar para ver! Fiquem atentos!
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AGENDE-SE

Planejamento para
primeiro semestre 2012

A Diretoria Colegiada do
Sintect-GO aproveitou janeiro
para se reunir e fazer, em con-
junto, a programação de ativi-
dades para o primeiro semes-
tre do ano. O calendário foi de-
finido com o objetivo de pro-
porcionar aos ecetistas eventos
bem organizados e que ofere-
çam momentos de confraterni-
zação e aprendizado para to-
dos os trabalhadores.

Estão previstos: o IV En-
contro Regional de Mulheres e
a grande novidade, que é a
promoção do I Seminário de
Saúde do Trabalhador, com

várias palestras destacando
temas relevantes para a con-
quista de uma maior qualida-
de de vida tanto no ambiente
de trabalho quanto fora dele.
Também está programada a
eleição dos delegados sindi-
cais, seguido do curso de for-
mação sindical.

Para fechar o semestre,
em junho, Goiás marcará pre-
sença no Contect, promovido
pela Fentect. Este congresso dá
início à campanha salarial e,
em 2012, durante a sua reali-
zação haverá também a eleição
da nova direção da Federação.

14º ENCONTRO RACIAL DA FENTECT

Fórum reivindica cotas para negros e índios
Apesar da participa-

ção dos trabalhado-
res ter ficado bem

abaixo do esperado, o eleva-
do nível dos debates promo-
vidos no 14º Encontro Raci-
al da Fentect resultou em
importantes deliberações,
que devem ser encaminha-
das ao próximo Congresso
de Trabalhadores dos Cor-
reios, o Contect.

Entre outras finalidades,
o Contect dá o pontapé nas
discussões da campanha sa-
larial. E foi justamente pen-
sando na pauta deste ano que
os participantes do Encontro
Racial deliberaram pela in-
clusão de uma nova reivindi-
cação: a reserva de um per-
centual (cotas) para afrodes-
cententes e indígenas nos
concursos promovidos pelos
Correios. O Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janei-
ro é exemplo de instituição
pública que já adota essa
política afirmativa.

Outra deliberação, que
será levada ao Congresso, diz
respeito às discussões das

mudanças estatutárias e soli-
cita a reserva de um percentu-
al da receita da Federação
como garantia à realização anu-
al do encontro racial nacional
com a devida estrutura.

O respeito à Lei 10.639/
2003, que determina a obri-
gatoriedade do estudo da
História e Cultura Afro-bra-
sileira e Africana no currícu-
lo escolar da educação bra-
sileira; e a legalização das
terras quilombolas também
foram temas debatidos no
evento.

O Encontro foi promovido
em Porto Alegre (RS), dias 25
e 26 de janeiro, como parte
dos eventos que compuseram
o Fórum Social Mundial. Ape-
sar do Fórum ter sido um
atrativo a mais, faltou inte-
resse dos sindicatos em en-
viar seus representantes.

 Membro da Comissão
Nacional da Questão Racial
e diretor do Sintect-GO, Wes-
ley Furtado credita a a baixa
participação à falta de com-
promisso da direção da Fen-
tect, que não liberou os inte-Goianos que participaram do Encontro Nacional

Nível dos debates superou as deficiências da organização

grantes da comissão com an-
tecedência para a organiza-
ção e promoção do Encontro.

Em razão das consequên-
cias da campanha salarial e
do número reduzido de sin-
dicatos que confirmaram
antecipadamente presença
no Encontro, a Secretaria da
Questão Racial liberou os sin-
dicatos para enviarem quan-
tos participantes pudessem,
desde que pelo menos um tra-
balhador fosse encaminhado.

Este 14º Encontro prestou
uma homenagem ao ativista
Abdias do Nascimento, con-
siderado o “baluarte do mo-
vimento negro por ter dedi-
cado sua vida à luta contra o
preconceito e a discrimina-
ção racial. Ex-deputado, se-
cretário estadual e senador,
Abdias foi também pintor
autodidata, escritor, jornalis-
ta, poeta e ator e faleceu em
maio passado, aos 97 anos.

O Encontro ainda come-
morou a instituição do Dia
Internacional dos Afrodes-
cendentes, reconhecido pela
ONU em 2011.

Orientações
ao trabalhador

1) Treinamento no Local
de Trabalho (TLT) –
como o próprio nome já
diz, o TLT deve ser mi-
nistrado no local de tra-
balho. Se não for, o tra-
balhador não deverá
assiná-lo.

• • •
2) Malotes Banco Pos-
tal – no ato da entrega
de malotes é solicitada
a assinatura do traba-
lhador em um “memo-
rando”. No entanto,

como não é possível ve-
rificar o que há dentro do ma-
lote, o trabalhador tem o di-
reito de não assinar o docu-
mento.

• • •
3) Gerenciamento de Com-
petências e Resultados – se
você não concordar com o
resultado, deve deixar por
escrito seu protesto no pró-

Durante as reuniões da Diretoria Colegiada com os trabalhadores  sempre surgem
dúvidas e questionamentos sobre os mais variados temas relacionados ao dia a

dia da categoria. Para que os esclarecimentos cheguem a todos, o Sintect-GO resolv eu
criar esta coluna com orientações gerais aos trabalhadores.  Confira:

prio GCR e assinar abaixo da
sua observação. Em seguida,
solicite nova avaliação do
GCR.

• • •
4) Termo de Passagem de
Agência – É utilizado para
formalizar a transferência
de responsabilidade em po-
der de um empregado para
outro, por motivo de afasta-
mento do atual responsável.
É realizado mediante mode-
lo normativo de Termo de
Passagem de Agência.

Quanto ao método utili-
zado na passagem da unida-
de, a ECT informa que nas
agências unipessoais a con-
ferência do saldo físico, sal-
do contábil, estoque de pro-
dutos, etiquetas, bens mó-
veis e imóveis (inventário) e
outros pertinentes é realiza-
da com a unidade fechada,
sendo antes da abertura

para atendimento ao públi-
co ou após encerrar o expe-
diente.

Já nas agências pluripes-
soais, a conferência do saldo
contábil é sempre realizada
antes da abertura da unida-
de para atendimento ao pú-
blico ou após o encerramen-
to. Quanto às demais confe-
rências, como o saldo físico,
estoque de produtos, etique-
tas, bens móveis e imóveis
(inventário) e outros perti-
nentes, podem ser realiza-
das durante o expediente.

Atenção: caso os trabalha-
dores que estejam realizando a
passagem não concordem, de-
vem assinar o termo com res-
salva, identificando o item com
o qual não estão de acordo. É im-
portante ainda que, quando for
trocar de agência, o ecetista
confira se suas senhas foram
alteradas.
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de carteiro nas unidades dos
Correios. A prática é comum
pelo interior do Estado, onde
são feitas parcerias com as Pre-
feituras para instalação de no-
vas agências.

Multa milionária
Em 2001, o Sintect já havia

conquistado na Justiça a proi-
bição aos Correios de utiliza-
rem MOT´s em Goiás e, como
consequência, à época quase
300 concursados foram no-
meados em substituição aos
terceirizados. Dez anos depois,
a ECT continua a fazer uso des-
te subterfúgio. Para impedir, o
Sindicato entrou com represen-
tação contra a Empresa no Mi-

nistério Público do Trabalho
(MPT), que já cobrou na Jus-
tiça multa milionária, desti-
nada ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador, pelo abuso
na manutenção dos MOT´s
em plena validade do con-
curso público. A multa é de
R$ 5 mil por cada MOT
mantido durante todo
este tempo.

Paralelamente à repre-
sentação no MPT, o Sintect
ingressou com Ação Civil
Pública, em 2011, requeren-
do a substituição de funcio-
nários municipais, em ativi-
dades de distribuição nas
unidades dos Correios do in-
terior, pelos concursados.

JUSTIÇA OBRIGA ECT A:
Substituir MOT´s por concursados

E a instalar portas com detector de metal

Autilização de mão de
obra terceirizada tem
levado à precarização

do trabalho dentro dos Correi-
os. É ainda uma atitude repro-
vável praticada pela diretoria
da Empresa, uma vez que há
um concurso público em plena
validade e as centenas de pes-
soas, que se inscreveram e fo-
ram aprovadas pelo certame,
estão sendo prejudicadas.
Combater a contratação de
MOT´s tem sido uma das ban-
deiras do Sintect-GO já há al-
gum tempo. Agora, neste início
de ano, novas decisões da Jus-
tiça confirmaram proibições
nesse sentido, reforçando a ur-
gência na efetivação dos con-
cursados.

Em sessão de julgamento
realizada dia 24 de janeiro, pe-
los desembargadores da Ter-
ceira Turma, o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 18ª Região
confirmou que a ECT não pode
efetivar contratos de terceiriza-
ção para transporte de cargas
postais ao destinatário final.

E mais, a Empresa terá pra-
zo de 90 dias para substituir
todos os servidores municipais
que desempenham atividades

Empresa tem 90 dias para retirar funcionários municipais das agências ou será multada

Fiscalize!
O Sintect-GO tem feito

sua parte, combatendo com
ações judiciais a utilização de
funcionários das Prefeituras
e a terceirização do transpor-
te ao destinatário final. É im-
portante que a categoria tam-
bém participe desta luta.
Cada trabalhador pode e
deve ser um fiscal, colaboran-
do para dar fim à precariza-
ção do trabalho dentro dos
Correios. Se você sabe da
existência de MOT´s desem-
penhando atividades-fins da
ECT denuncie ao Sindicato.

Graças à ação contu-
dente do Sintect-GO, Goi-
ás será o primeiro estado
brasileiro a contar com por-
tas com detector de metal
nas agências de Banco Pos-
tal, o que significa maior
segurança aos trabalhado-
res nestas unidades.

Em 2011, o Sindicato já
havia conquistado, por
meio de Ação Civil Públi-
ca, a colocação de vigilan-
tes armados em todas as
unidades goianas da ECT.
À época, a  Justiça defe-
riu pedido e obrigou a Em-
presa a contratar os vigi-

lantes. Um feito inédito em ní-
vel nacional.

Agora, a assessoria jurídi-
ca do Sintect-GO executou a
sentença do Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) para
instalação das portas, uma
vez que a cautelar levada pela
Empresa ao Tribunal Superior
do Trabalho (TST) foi arqui-
vada. Em janeiro, o juiz Ar-
mando Benedito Bianki, do
TRT - 18ª Região, concedeu
prazo de 30 dias para que a
ECT apresentasse o cronogra-
ma de instalação.

Após publicação da deci-
são, o Sindicato procurou a DR/

GO para participar da defi-
nição do cronograma e acor-
dou a instalação da seguin-
te forma: 85 portas ainda este
ano, 85 em 2013 e as últimas
85 em 2014. Desta forma to-
das as agências em Goiás
irão contar com o dispositi-
vo em menos de três anos.
Atualmente, 17 agências já
possuem a porta especial.

Na definição da ordem de
instalação foram priorizadas
as agências com maior núme-
ro de delitos associando-se
isto ao critério de estrutura fí-
sica de cada unidade, uma vez
que em algumas será neces-

sário uma reformulação do
layout.

A audiência de conciliação
para validar o acordo em juí-
zo foi realizada dia 2 de mar-
ço, entre o Sintect-GO e a DR/
GO, no TRT. Assim, as pri-
meiras 37 portas com detec-
tor de metal serão instaladas
de julho a setembro próximos
e, de outubro a dezembro, ou-
tras 48 unidades serão bene-
ficiadas. A partir de agora,
novas agências de Banco Pos-
tal em Goiás só poderão ser
inauguradas com o disposi-
tivo de segurança em pleno
funcionamento.

Ao recorrer à Justiça,
o Sintect-GO quer assegu-
rar que a ECT ofereça to-
tal segurança aos traba-
lhadores das agências de
Banco Postal de todo o Es-
tado. Portanto, esta vitó-
ria é resultado das ações
que Sindicato continuará
a colocar em prática na
busca por itens conside-
rados cruciais à proteção
dos ecetistas, que são: vi-
gilância armada, porta
com detector de metal, cir-
cuito fechado de TV, alar-
me e cofre boca de lobo
com retardo.

As duas vertentes na utili-
zação dos MOT´s foram parar
na pauta do TRT. Com relação
à área de transporte ficou con-
firmada a decisão de que “os
condutores de veículos que tra-
balham na entrega direta de
correspondências ao destinatá-
rio final, no exercício da função
de ‘motorista operacional’,
exercem atividade essencial
aos Correios e, nessa condição,
não podem ser terceirizados”.

Com relação ao uso de ser-
vidores das Prefeituras nos Cor-
reios, os desembargadores con-
cederam o prazo de 90 dias para
o encerramento dos contratos
irregulares. Ao final deste tem-
po, que vence em 29 de abril,
a Empresa será multada em R$
5 mil por cada profissional mu-
nicipal lotado indevidamente.

Em seu parecer, o desem-
bargador Elvecio Moura dos
Santos, relator do processo,
destacou que a ECT “vem con-
tratando terceirizados para
exercerem atividades perma-
nentes do seu quadro de pes-

Decisões do TRT dão
um basta à precarização

soal, e por longo lapso tempo-
ral, desvirtuando o instituto do
trabalho temporário e deixan-
do de contratar candidatos
aprovados em concurso públi-
co, além de desviar os trabalha-
dores ocupantes de cargos efe-
tivos das suas funções, em prol
dos terceirizados”.
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Ministério quer expandir serviços
da ECT às custas do trabalhador
As condições de traba-

lho dentro dos Correi-
os já estão precárias:

déficit de pessoal, sobrecarga,
excesso de horas extras, con-
tratação de mão de obra tem-
porária são alguns dos graves
problemas enfrentados atual-
mente pelos ecetistas. A reali-
zação do concurso público em
2011 deveria ter amenizado a
problemática, no entanto, a
quantidade de vagas dispo-
nibilizadas estava aquém
do necessário.

Para agravar mais a situa-
ção, o Ministério das Comuni-
cações divulgou, em dezem-
bro, duas portarias. A pri-
meira, portaria 566, determi-
na que os Correios devem
atender a 100% dos municípi-
os brasileiros até o fim de 2012
e chegar a todas as localidades
com 500 habitantes ou mais
até 2015.

Hoje, a ECT atende a 99%
dos muncípios, para chegar
ao 1% que falta terá de des-

primento de prazos e metas
assim dependem não só da agi-
lidade do trabalhador – que
certamente será ainda mais
pressionado por resultados –,
mas principalmente de todos
os procedimentos e condições
que envolvem o serviço de en-
trega no país inteiro.

A estrutura da ECT preci-
sa melhorar, desde a logísti-
ca até a divisão do trabalho.
Sem isso, é complicado cres-
cer, ampliar. Sem condições
dignas de trabalho e melho-
res salários torna-se impos-
sível pensar em universaliza-
ção do serviço postal com o
mínimo de qualidade que os
brasileiros merecem.

Ampliar a área de distri-
buição sem sequer uma pre-
visão de novos concursos é
também um desrespeito
com a população. Isto por-
que se a Empresa não dá o
suporte necessário aos seus
trabalhadores, dificulta o
cumprimento de metas.

É com profundo pesar que
comunicamos o falecimento de
Matusalém Lima Santana, da
AC Central - Goiânia, ocorrido
em janeiro. Ele tinha 49 anos
faleceu em decorrência de
problemas cardíacos.

Falecimento

PORTARIAS 566 E 567

Sintect em ação
Trabalhador reintegrado

Em janeiro, o carteiro Ro-
ger Moreira voltou às suas
atividades no CDD Padre Pe-
lágio, depois de ficar mais de
um ano fora da Empresa. Ele
havia sido demitido, acusa-
do de abandono de emprego,
em 26/10/2010.

O Sintect-GO recorreu à
Justiça e Roger ganhou direi-
to à reintegração. “O Sindica-
to foi fundamental para a mi-
nha reintegração”, afirmou.

locar trabalhadores de cida-
des onde já existe um déficit,
uma que vez que não há pre-
visão de concursos e novas
contratações de funcionários.

A portaria ainda vai além:
o tempo para entrega de car-
ta simples caiu para cinco
dias úteis em qualquer locali-
dade. Encomendas não urgen-
tes devem chegar em, no má-
ximo, 10 dias úteis.

Já a portaria 567 muda e
flexibiliza os requisitos para
entrega de correspondências.
Antes, a Empresa só fazia en-
trega em endereço legalizado
pelo poder público, agora terá
de fazer mesmo que o ende-
reço não esteja oficializado.
Tudo isso deverá ser cumpri-
do apesar do déficit de pes-
soal porque a ECT deve apre-
sentar um relatório anual do
cumprimento de metas todo
dia 17 do mês de dezembro.

O Ministério das Comu-
nicações e a direção dos Cor-
reios se esquecem que o cum-

Indenização de R$ 100 mil e
pensão vitalícia, após assalto

Uma funcionária da Agên-
cia de Banco Postal, aposenta-
da aos 46 anos em razão de se-
quelas mentais decorrentes de
assalto sofrido em 2005, será
indenizada pelos Correios em
R$ 100 mil, por danos morais,
e receberá pensão mensal vita-
lícia. O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) publicou sua
decisão na semana passada,
confirmando a sentença do juiz
Rodrigo Dias da Fonseca, do
TRT - 18ª Turma.

Na decisão, a Justiça ressal-
ta que foram confirmados re-
flexos da violência sofrida nas
esferas familiar, social e profis-

sional da funcionária, e des-
taca a finalidade pedagógi-
ca da sentença, uma vez que
o caso não é isolado e, mes-
mo assim, a ECT não im-
plantou “quaisquer medi-
das de segurança visando
proteger seus empregados”.

Em tempo, a ECT tem
sido obrigada a rever sua
política de segurança, gra-
ças às ações do Sintect-GO,
que conquistou, por vias
judiciais, a obrigatoriedade
de colocação de vigilantes
armados e portas giratóri-
as em todas as Agências de
Banco Postal do Estado. Há tempos os traba-

lhadores da AC Ara-
garças aguardam a

solução para os problemas vi-
venciados na unidade. Ara-
garças é uma cidade do oes-
te goiano, que conta com,
aproximadamente, 18.305
habitantes.

Os ecetistas reclamam
das instalações da agência,
que ficam em uma sala pe-
quena, abafada, mal locali-
zada e completamente inse-
gura. O Sintect-GO já esteve
no local e constatou que a
instalação é, de fato, comple-

AC Aragarças pede socorro

tamente inadequada.
Além disso, os trabalha-

dores solicitam que haja na
unidade função motorizada
e um veículo para o trans-
porte dos objetos volumo-
sos. Outra necessidade é a
realização de um SD urgen-
te para que haja o reequilí-
brio dos distritos.

O Sintect já cobrou da
DR/GO soluções para os tra-
balhadores lotados naquela
unidade, dentre elas, a trans-
ferência da AC Araguarças
para um novo prédio. Prédio
este que, inclusive, já está
alugado pela Empresa, mas
ainda encontra-se fechado.

É imprescindível ainda a
contratação de mais um car-
teiro para a AC, que seja fun-
cionário permanente e não
apenas um “tapa buraco” até
a realização do próximo SD.

Depois que o Sindicato
enviou vários ofícios e parti-
cipou de reuniões em busca
de soluções para Aragarças,
o Coordenador de Atividades
Externas (CAE) esteve na uni-
dade e conversou com os tra-
balhadores. Ele se compro-
meteu a resolver a situação,
o que ainda não foi feito.

O Sintect-GO está aten-
to e continuará cobrando so-
luções definitivas.

Trabalhadores solicitam veículo para a rotineira necessidade
de transporte de objetos embaraçosos com garantia de entrega


