
GREVE HISTÓRICA - 28 DIAS

LUTAR SEMPRE,
RETROCEDER JAMAIS.
Mais uma vez os trabalhadores dos Correios em Goiás demonstraram disposição para ir à luta! Como

bravos guerreiros, resistiram às pressões da Empresa, ao corte de ponto antecipado e brigaram até o
fim por um acordo que atendesse minimamente aos anseios da categoria. Foram 28 dias de luta, tempo

em que mais de 50% do pessoal da área operacional cruzou os braços em 18 cidades e foram para as ruas chamar
a atenção da sociedade para a dura realidade do trabalhador da ECT. Sem oferecer uma proposta digna aos
trabalhadores, a Empresa empurrou a greve para o julgamento no TST. De tudo, fica, de novo, a lição de que
quanto mais unidos e participativos forem, mais forte os ecetistas serão. Lutar sempe, desistir jamais!

“Se o presente é de luta,
o futuro nos pertence”

Che Guevara
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PASSEATAS EM GOIÂNIA AÇÕES SOCIAIS - DOAÇÃO DE SANGUE MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA
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O poder dos trabalhadores
vem da união da categoria

Chegamos ao fim da
maior greve da histó-
ria dos Correios e é

preciso olhar para trás e fa-
zer uma avaliação destes 28
dias de paralisação, sobretu-
do da participação da classe.

Muitos trabalhadores, já
calejados pelo acordo bianu-
al, entregaram-se à luta! Fo-
ram para as ruas, assumi-
ram sua responsabilidade
com o futuro da categoria,
mesmo tendo agora de pagar
o preço: o corte dos sete dias e
a compensação de outros 21.

É graças a eles que o mo-
vimento foi valente! No en-
tanto, infelizmente nem to-
dos têm essa mesma cons-
ciência da sua responsabi-
lidade com o coletivo. Se ti-
vessem, se todos valorizas-
sem a luta da classe traba-
lhadora, o caminho para a
vitória seria bem mais fácil.

Ecetistas fizeram doação voluntária de sangue Ação social: doação de mantimentos para abrigo Velório simbólico do presidente da ECT

Cidade de Goiás Mineiros Anápolis

Caldas Novas Uruaçu

Força e determinação que vêm do interior
Em Goiás, a greve ganhou força com a partici-

pação dos trabalhadores do interior. Dezessete
cidades goianas, além da Capital, participaram
da mobilização nacional, dentre elas, Anápolis,
Rio Verde, Jataí, Uruaçu, Catalão, Quirinópolis,
Caldas Novas, Cidade de Goiás, Mineiros, Itum-
biara, Santa Rita do Araguaia, Orizona, Santa
Helena,Trindade, Senador Canedo, Aparecida de
Goiânia e Crixás.

A união da Capital e interior foi importante
para fortalecer a greve em Goiás, e garantir a re-
sistência dos trabalhadores na luta por uma ne-
gociação justa.

Em Goiânia, passeata reuniu mais de 300 trabalhadores

Em Goiás, mais de 50%
dos trabalhadores da área
operacional, aderiram à gre-
ve. Em Goiânia, os ecetistas
reuniram-se, diariamente, na
Praça Cívica, em frente à
Agência dos Correios para
protestar, chamar a atenção
da sociedade, reivindicar a
reabertura da negociação
com a ECT e ainda promove-
ram várias ações sociais du-
rante o movimento.

Os ecetistas arrecadaram,
entre si, alimentos não perecí-
veis e roupas que foram doa-
dos ao Abrigo de Idoso São
Vicente de Paulo. Também
participaram da campanha
de doação voluntária de san-
gue no Hemocentro, que teve
adesão de mais de 100 traba-
lhadores, além daqueles que
fizeram cadastro para doa-
ção de medula óssea.

Nos outros dias foram re-

alizados apitaços, passeatas
pelas ruas do Centro, entrega
de Carta Aberta à População
e muito mais.

Ao final da segunda se-
mana de paralisação, em
todo o país foram promovi-
das passeatas com o objeti-
vo de chamar a atenção da
sociedade e forçar a ECT a
retomar a negociação com a
categoria. Nesta data, 23 de
setembro, mais de 300 tra-
balhadores fortaleceram o
movimento e caminharam
pelas ruas da Capital.

Foi nessa data também
que a categoria promoveu
um “velório simbólico” do
presidente dos Correios,
Wagner Pinheiro, pela sua
postura ditatorial e pelas de-
clarações de que não retor-
naria à mesa de negociação
se a greve não fosse suspen-
sa imediatamente.
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GREVE TERMINA NA JUSTIÇA

Incompetência da ECT em negociar
leva ao julgamento do Dissídio no TST
Nesta greve, a direção

da ECT travou uma
verdadeira guerra

contra o movimento sindical.
A Empresa agiu de forma
desleal e truculenta, endure-
ceu com os trabalhadores.
Foram muitas as provoca-
ções, ameaças e intimidações
promovidas pelo presidente
Wagner Pinheiro, pelo minis-
tro das Comunicações, Pau-
lo Bernardo e pela mídia bur-
guesa. O corte antecipado
dos dias parados, as declara-
ções de que não iriam reto-
mar a negociação se a parali-
sação não fosse suspensa e
de que “greve não é férias”,
que soou como uma provoca-
ção, só demonstraram o com-
pleto despreparo de toda di-
reção da ECT.

Os trabalhadores são o
mais valioso patrimônio dos
Correios e os responsáveis
pelo crescimento estrondoso
dos lucros ano após ano, fa-
tos que Pinheiro parece des-
conhecer ou ignorar. Esta
campanha salarial era o mo-
mento certo para o presiden-
te da ECT demonstrar a que
veio. Era a hora de transfor-
mar e, principalmente, me-
lhorar a relação entre a dire-
ção e os trabalhadores. Wag-
ner Pinheiro a desperdiçou.

HISTÓRICO DA GREVE
Foram 40 dias de negocia-

ção entre Fentect e ECT, sem
avanços, o que empurrou a
categoria para a maior greve
dos últimos anos. A primeira
proposta da Empresa, em
agosto, previa somente a re-
posição de 6,87%, e não foi
aceita pela categoria.

Em setembro, nova pro-
posta vergonhosa acrescen-
tou à primeira R$ 50 de au-
mento linear, que seria con-
cedido somente no início de
2012, e o abano de R$ 800.
Tal proposta foi sumaria-
mente rejeitada nas Assem-
bleias de todo país dia 13 de
setembro, pois tentava ludi-
briar o trabalhador com a
velha política do abono que
achatou os salários dos tra-
balhadores e desconsidera-
va a data-base da categoria
que é agosto e não janeiro.
Na manhã seguinte, a greve
nacional estava iniciada. A
mobilização, que em anos an-

Confira alguns itens do acordo julgado pelo TST:
• Serão compensados 21 dias;
• Serão descontados sete dias, ou seja, não haverá

devolução dos seis dias já descontados na folha de se-
tembro.

• Reajuste de 6,87%, retroativo a agosto;
• Aumento linear de R$ 80 a partir de 1º de outubro.
• Vale alimentação de R$ 25;
• Vale cesta de R$ 140;
• Vale extra de R$ 575.
O Acórdão do TST na íntegra pode ser conferido no

site do Sintect-GO.

Conheça o Acórdão

1º) Não é obrigatório o trabalho aos sábados e do-
mingos.  A convocação da ECT para os  dois dias tra-
ta-se de uma ilegalidade.

Orientação: optar pela convocação sábado ou do-
mingo.

Justificativa a ser escrita na convocação:  Confor-
me decisão TST e CLT, todo trabalhador tem direito
ao descanso semanal.

2º) Convocação para trabalho nos feriados:
> ECT pode convocar.
> Trabalhador decide se aceita ou não. Não é obri-

gatório o trabalho nos feriados.

Tais orientações devem ser seguidas até o segundo
domingo do mês de maio de 2012.

Orientação de dias parados

Terminada a greve, a luta continua

teriores era na maioria esma-
gadora formada por carteiros,
desta vez teve a participação
de OTT´s e até do pessoal ad-
ministrativo.

Já de início, a direção da
Empresa endureceu e não
apresentou outra proposta
que atendesse minimamen-
te às reivindicações da cate-
goria. Chegou-se a um im-
passe, quebrado pelos tra-
balhadores, que reavaliaram
sua pauta de reivindicação e
apresentaram uma contra-
proposta. De novo, a Empre-
sa foi taxativa e disse “não”,
sem voltar a negociar.

Houve ainda mais duas
reuniões entre Fentect e ECT,
quando a Empresa, mais uma
vez, jogou por baixo e reapre-
sentou sua proposta inicial,
apontando que iria efetivar o
desconto dos dias parados.

Os grevistas mantiveram-
se unidos e não aceitaram o
acordo. Assim, dia 29 de setem-
bro, o fim da greve começou a
se desenhar. A ECT ingressou
com dissídio coletivo no Tribu-
nal Superior do Trabalho.

Categoria protestou em frente ao TST durante audiência

Comitiva de Goiás participou da mobilização nacional dos grevistas em Brasília

Ciente de que o TST é o
“tribunal do capital” (pois
na maioria das vezes não
julga a favor dos trabalha-
dores), a direção dos Cor-
reios recorreu a ele para ter-
minar com a paralisação dos
ecetistas, uma vez que o co-
mando de negociação da
ECT não foi capaz de nego-
ciar um acordo que puses-
se fim à greve.

Além de obrigar a catego-
ria a voltar ao trabalho sem

negociar, a direção da ECT pre-
tendia, ao ingressar com o
dissídio coletivo, que a greve
fosse considerada ilegal pelo
TST. No entanto, o pedido de
liminar foi indeferido, garan-
tindo a legalidade do movi-
mento e fortalecendo ainda
mais os ecetistas.

Antes do julgamento da
greve, três audiências de
conciliação chegaram a ser
promovidas no Tribunal. Po-
rém, irredutível, a direção
da Empresa mantinha sua
decisão de cortar dias para-
dos e ainda protelava para ja-
neiro a concessão do reajus-
te, o que impossibilitava um
acordo, já que prejudicava
sobremaneira os trabalhado-
res. Sem consenso, o julga-
mento do dissídio aconteceu
dia 11 de outubro.

Em frente ao prédio do
TST, milhares de trabalha-
dores ecetistas, entre eles,
vários companheiros de Goi-
ás, acompanhavam o julga-
mento da greve.

Depois de 28 dias de pa-
ralisação, o TST determinou
o retorno ao trabalho no dia

útil seguinte, 13 de outubro,
mas não considerou a greve
abusiva. A corte concedeu
reajuste  de 6,87%, retroati-
vo a agosto, e aumento line-
ar de R$ 80 a partir de 1º de
outubro (veja box).

Contudo, a greve não foi
em vão. Os ecetistas fizeram
um movimento justo, forte e
digno. Unida, a categoria en-
frentou uma política equivo-
cada do governo de não ne-
gociar com os trabalhadores
e também uma direção patro-
nal extremamente ditatorial.
A direção da ECT acabou
usando o Tribunal para pôr
fim à uma situação que ela
mesma criou e não soube re-
solver.

Agora é seguir adiante.
Sabemos que a luta da cate-
goria não acontece apenas
em época de campanha sa-
larial, ela continua no dia a
dia. Portanto, é importante
que os trabalhadores te-
nham essa consciência. A
categoria deve continuar
unida, mobilizada e, mais do
que nunca, fortalecendo seu
Sindicato.
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Manter a unidade é fundamental para novas lutas
A FORÇA DO MOVIMENTO

Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT-GO • GESTÃO 2011/2014

Filiado à Fentect/CUT
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CRITÉRIOS PARA RECUSA
AO DESCONTO ASSISTENCIAL

• A manifestação contrária ao respectivo desconto deverá
ser feita por escrito e protocolada pessoalmente na sede do
Sindicato, entre os dias 07 e 12 de novembro, das 9h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00.

• As cartas de recusa ao desconto poderão ser enviadas
individualmente ao Sintect, através dos Correios, sob regis-
tro. Nesse caso, tais cartas deverão ser postadas, necessaria-
mente, a partir de 03/11/2011 até o dia 10/11/2011, em virtu-
de do prazo limite entre postagem e o encaminhamento do
requerimento à GEREC no dia 15/11/2011.

• Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, cartas extem-
porâneas, ou seja, entregues ou enviadas antes ou depois dos
prazos estipulados.

• As cartas de recusa deverão ser feitas através de reque-
rimento elaborado de próprio punho pelo trabalhador, em 3
(três) vias, quando protocoladas na sede do Sindicato ou em
2 (duas) vias quando enviadas pelos Correios, todas as vias
devidamente assinadas.

• O trabalhador poderá apresentar a recusa apenas uma
vez, sendo que a mesma valerá para as duas parcelas do des-
conto.

• Os descontos serão realizados em duas parcelas no va-
lor de 3% cada, sobre o vencimento básico, nos meses de
novembro e dezembro de 2011.

• No ato do protocolo da carta de recusa, o trabalhador
deverá apresentar documento original com foto à Secretaria
do Sindicato.

• Com o intuito de evitar remessa de formulários padro-
nizados com assinaturas similares, que causem dúvida quan-
to a real expressão da vontade do trabalhador, a carta de re-
cusa ao desconto assistencial deverá conter obrigatoriamente
a qualificação civil completa do trabalhador (nome comple-
to, RG, CPF, estado civil e endereço residencial) além de qua-
lificação funcional (cargo, atividade, matrícula e lotação).

Órgão de divulgação do Sintect-GO • Gestão 201 1/2014

Fone: (62) 3280-4415 - Rua Anhangá, Qd. 32A, Lt.25,
Vila Brasília - Cep 74.911-380 - Aparecida de Goiânia (GO)

E-mail: sintect1go@gmail.com

Jornalista:  Daniela Martins (JP 2044)

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

Omovimento sindical
que é fortalecido pela
participação dos tra-

balhadores torna-se forte o
bastante para alcançar gran-
des vitórias e conquistas que
beneficiam a categoria. Ao lon-
go de sua história, os sindica-
tos provaram que são institui-
ções fundamentais e indispen-
sáveis à verdadeira defesa dos
direitos dos trabalhadores.
Somente resguardados pela
instituição sindical, o traba-
lhador consegue se organizar
na luta contra o capital.

Os frutos positivos das
ações do Sintect-GO e dos ou-
tros tantos sindicatos que re-
presentam os trabalhadores
dos Correios são inúmeros. Po-
demos citar a conquista do
vale-alimentação, plano de
saúde, reembolso babá, os seis
meses de licença maternida-
de, retorno dos anistiados,
anuênio, os 30% de adicional
para carteiros, adicionais para
os atendentes e OTT´s e tan-
tos outros. Pode ser que os pró-
prios trabalhadores, hoje be-
neficiados, desconhecem que
estes direitos só existem hoje
porque foram frutos de mui-
tas lutas, muita brigas, enca-

beçadas pelos sindicatos.
Há ainda as batalhas tra-

vadas diariamente no âmbi-
to jurídico, em ações indivi-
duais e coletivas de defesa
dos direitos dos trabalhado-
res, quase sempre desrespei-
tados pela Empresa. O Sin-
tect-GO, por meio de sua as-
sessoria jurídica, defende
seus filiados contra assédi-
os morais e sexuais, faz pe-
dido de indenizações, e mui-
to mais.

Conhecer essa trajetória
de luta é importante para que
cada trabalhador tenha
consciência do papel do Sin-
dicato e do seu próprio pa-

pel dentro do movimento
sindical. Cada trabalhador é
também responsável pela
instituição que o representa
e que defende seus direitos
enquanto categoria.

Estes 28 dias de greve, 28
dias de resistência do traba-
lhador e do movimento sin-
dical foram importantes. Fo-
ram um avanço.

Não entre no discurso daque-
les que querem destruir a orga-
nização dos trabalhadores (AD-
CAP, TST, ECT) a força da cate-
goria vem da sua organização, e
a sua contribuição é imprescin-
dível. Vamos mostrar que o tra-
balhador é unido!

Instrumento do capital
contra o trabalho, o Tribunal
Superior do Trabalho está
mesmo firme no propósito de
acabar com o movimento sin-
dical no Brasil. Prova disto: o
TST determinou que o des-
conto assistencial será váli-
do apenas para os trabalha-
dores filiados aos sindicatos.

Após o fim da greve dos
Correios, o presidente do TST
concedeu entrevistas em que
declarou que “o movimento
sindical está em crise e preci-
sa de reforma urgente”.

Pelo jeito, o TST pretende
intensificar esta crise, preju-
dicando os sindicatos de tra-
balhadores por todo o país e
até mesmo ameaçando sua

Seu sindicato, sua força
existência. Afinal, durante as
greves os custos dos sindica-
tos são elevadíssimos, pois
há a necessidade de mobili-
zar a categoria e promover
uma série de ações, que de-
mandam alimentação dos
trabalhadores, carro de som,
enfim, toda a estrutura ne-
cessária para garantir as
conquistas. São ações que
geram grandes despesas.

O desconto assistencial é
a forma de garantir a luta dos
sindicatos, que, ao final, be-
neficia todos trabalhadores.

É importante garantir a
manutenção da nossa insti-
tuição, que deve ser fortale-
cida para as novas lutas que
virão.

A Fentect está tentando
reverter na justiça o golpe
cometido contra o movi-
mento sindical, que é o des-
conto assistencial apenas
para os filiados. A Federa-
ção busca o respeito à iso-
nomia dos trabalhadores e
o direito de cada um deci-
dir pela contribuição às
lutas dos sindicatos, que
sempre beneficiam a todos.

É importante ressaltar
que a luta do sindicato não
aconteceu apenas nesta

campanha salarial, mas an-
tes dela também e irá conti-
nuar agora. Muito já foi con-
quistado, e muito ainda há
para ser alcançado pela for-
ça do trabalhador.

Veja o que diz trecho da
petição da Federação:

“31. Efetivamente, as con-
tribuições sindicais pertencem
ao sindicato e devem ser adim-
plidas por todos os empregados
da categoria que se beneficiam
das ações realizadas pelo ente
sindial emtodas as esferas. Por

Fentect entra com recurso no TST
óbvio, uma boa atuação sin-
dical traz benesses indistin-
tamente à toda a categoria,
não apenas aos sindicaliza-
dos – razão pela qual se de-
fende que a contribuição sin-
dical deve igualmente se es-
tender à todos os emprega-
dos, sindicalizados ou não.
Observe-se, outrossim, que o
direito do empregado à opo-
sição consta expressamente
do texto da cláusula norma-
tiva deferida em sede regio-
nal.”

A assessoria jurídica do Sintect-GO está em busca de mais informações a
respeito do PCCS 2008 junto à Comissão Nacional de Negociação do PCCS.
Portanto, orientamos que, até a data limite de 11 de novembro de 2011, os
trabalhadores NÃO encaminhem o termo de não-aceite. Aguardem! Até esta
data teremos novas orientações relacionadas ao PCCS 2008. Fiquem atentos
aos informes do Sintect-GO.

PCCS 2008 - Atenção trabalhador!


