
Conscientes de seu papel e de sua força,

esses trabalhadores foram à luta para defender direitos

de todos nós, que estavam ameaçados pela ECT.

GOIÁS, SETEMBRO 2012

240 GUERREIROS
LUTAM POR TODOS
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Ao contrário do que
apostaram os diri-
gentes dos Correios,

os trabalhadores demonstra-
ram consciência, mobilização,
garra e muita disposição para
lutar. Unidos, os ecetistas em
Goiás e de todo o Brasil fo-
ram às ruas não apenas pela
conquista de salários dignos
e melhores condições de tra-
balho, mas, sobretudo, para
proteger direitos históricos já
conquistados e que estavam
sendo gravemente ameaça-
dos pelas mãos opressoras
da intransigente ECT.

Afinal, a questão central
da Campanha Salarial de
2012 foi o plano de Assistên-
cia Médico-Odontológica dos
Correios, constante da cláu-
sula 11 do Acordo Coletivo.
A direção da ECT pretendia,
de qualquer forma, deixar
brechas para uma posterior
alteração “às escuras” dessa
cláusula e os trabalhadores
bateram o pé. Não aceitavam
mexer no plano e disseram a
uma só voz: “direito não se
mexe, direito se amplia.”

Nesse quesito, venceram
os trabalhadores. No julga-
mento do dissídio, realizado
pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) no dia 27 de
setembro, os ministros de-

DIREITO NÃO SE TIRA, SE AMPLIA

Pequenos em número,
mas grandes em consciência

terminaram que a cláusula
sobre assistência médica fos-
se mantida com a proposta de
constituição de uma comis-
são paritária para discutir o
benefício.

Enganação
Desde o início da Campa-

nha Salarial, a direção da ECT
partiu para o ataque. Não ne-
gociou com a Comissão da
Fentect e dizia que os repre-
sentantes da categoria que
não se dispuseram ao diálo-
go. Pura mentira!

Com o objetivo de desmo-
bilizar os trabalhadores e en-
fraquecer o provável movi-
mento grevista, a ECT jogou
baixo e tentou confundir a ca-
tegoria com índices que não
eram reais e mentira, muita
mentira.

Prova da falta de disposi-
ção da ECT para a negocia-
ção foi a proposta ridícula e
vergonhosa apresentada
pela Empresa de míseros 3%,
seguida pela segunda pro-
posta de 5,2%, outra afronta
aos trabalhadores.

Estava claro aonde a di-
reção da ECT pretendia che-
gar: queria levar a Campa-
nha ao TST e reeditar o acór-
dão de 2011, com alterações
na saúde do trabalhador.

Nove dias de paralisação
Sem acordo, os trabalha-

dores goianos e de mais ou-
tros 20 sindicatos deflagra-
ram greve em Assembleias
realizadas dia 18 de setem-
bro. A paralisação teve início
no dia seguinte, com a ade-
são de cerca de 240 trabalha-
dores em todo o Estado de
Goiás.

Ainda que este ano a gre-
ve tenha contado com menor
número de participantes,
estes verdadeiros guerreiros
demonstraram consciência
combativa. Eles conquista-
ram uma grande vitória do

ponto de vista político, pois
impediram que a ECT reti-
rasse de toda categoria um
direito já conquistado: o do
plano de saúde.

Estiveram firmes na Pra-
ça Cívica durante os nove
dias da greve. Pelo interior
também se mantiveram for-
tes, e não renderam às pres-
sões de chefias e dos opres-
sores da Empresa.

Para chamar a atenção
da sociedade, no dia 25, os
trabalhadores dos Correios
promoveram um grande Ato
Unificado, que contou com

as presenças dos bancários,
frentistas, vigilantes, petro-
leiros, metalúrgicos além de
representantes da Central
Única dos Trabalhadores
(CUT), Nova Central e União
Geral dos Trabalhadores.

Mais de cem trabalhado-
res, juntos, fizeram uma pas-
seata pelas ruas do Centro,
com o objetivo de chamar a
atenção da sociedade para
as reivindicações destas ca-
tegorias, que lutam por me-
lhores condições de traba-
lho, salários mais dignos e o
fim dos assédios morais.

Pequenos em números, os participantes da greve demonstraram consciência combativa

Imagens da passeata realizada pelos ecetistas, bancários e outras categorias pelas ruas do Centro.
Ao lado, secretário-Geral do Sintect-GO fala sobre as péssimas condições de trabalho na ECT
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Eles provaram que vale a pena lutar
O novo formato do

Comando de Nego-
ciação da Fentect

trouxe avanços para a Cam-
panha Salarial. Em razão de
ter representantes dos 35 sin-
dicatos garantiu que não
houvesse compra de dirigen-
tes e, portanto, que prevale-
cesse a vontade da categoria,
o que era melhor para os tra-
balhadores na hora das to-
madas de decisões.

O fato da categoria não ter
aceitado o jogo sujo da ECT
levou ao julgamento do dis-
sídio coletivo dos Correios no
Tribunal Superior do Traba-
lho (TST). A proposta da mi-
nistra relatora Katia Arruda
foi aprovada por unanimida-
de, sendo estabelecido o per-
centual de reajuste de 6,5%,
que incidirá sobre benefícios
e terá validade a partir de 1º
de agosto de 2012.

Não é o índice que os tra-
balhadores merecem nem
tampouco pelo que lutaram,
mas foi superior às migalhas
que a ECT pretendia dar sem
se dispor a negociar. A pró-
pria ministra, durante a lei-
tura de seu relatório, decla-
rou que “parece estar se tor-
nando comum a Empresa
não negociar e se enconder
atrás do TST, confiando que
o poder judiciário dará ainda
menos do que poderia ser
conseguido em negociações”.

As cláusulas sociais do
acórdão de 2011 foram man-
tidas, inclusive o histórico

Vale Peru, que já faz parte
dos benefícios há anos e es-
tava sendo ameaçado de cor-
te pela Empresa.

Apesar de modestas, es-
tas podem ser consideradas
vitórias, sim, da categoria.
Desses que, mesmo diante de
todas as dificuldades, das im-
probabilidades, foram à luta,
tiveram consciência e assim
conquistaram um índice de
reajuste superior ao que a
Empresa pretendia conceder
e mantiveram o Vale Peru.

Conquistas importantes
À margem da questão sa-

larial estão duas vitórias im-
portantíssimas alcançadas
nesta campanha. A primeira
é a manutenção da cláusula
11, que trata do plano de saú-
de. A ECT não poderá alterar
o Correios-Saúde até que seja
formada uma comissão pari-
tária para estudar e discutir
com os trabalhadores, se não
houver acordo, terá de sub-
meter ao Judiciário.

A segunda conquista é a
transferência da entrega de
correspondências para o tur-
no matutino. Inicialmente, e
de forma imediata, será im-
plantado um projeto piloto
em três estados: MT, TO e PI.
A Fentect já enviou ofício
solicitando a ampliação do
benefício a outros Estados,
entre eles, Goiás.

Enfim, foram poucos os
trabalhadores que entraram
na greve, na lutar, porém,
eles conquistaram muito e o
que alcançaram será benefí-
cio para todos.

A greve desse ano deixou
uma lição: que o sindicato
ainda é a única alternativa
para os trabalhadores al-
cançarem avanços. É preci-
so mobilização, é preciso
acreditar na luta.

Vamos nos unir para o
próximo ano, melhorar a
pauta de reivindicações,
construir uma pauta que
contemple nossos anseios,
mas que seja objetiva.

Anápolis Rio Verde Porangatu

Greve fortalecida pelo interior
Mais uma vez, os companheiros do inteiror provaram que são de luta e que fazem sua parte

1) Reajuste de 6,5% nos salários a partir de 1º de
agosto de 2012;

2) Este reajuste incide sobre o vale alimentação/re-
feição e repercute sobre as demais cláusulas e
benefícios econômicos:

>> Gratificação de quebra de caixa passa a ser de R$ 159,84
e R$ 213,12.

>> Valor do vale cesta passa a ser de R$ 149,10;
>> Valor do crédito extra passa a ser de R$ 612,26;
>> Valor do vale-transporte passa a ser de R$ 594,68;
>> Valor de vale refeição passa a ser de R$ 26,62;
>> Reembolso de creche e babá terão limite máximo

de R$ 409,97;
>> O valor do auxílio dado a famílias com portadores

de necessidades especiais foi atualizado de R$
611,00 para R$ 651,00;

3) Horas extras: percentual de 70% mantido;
4) O plano de saúde se mantém como está, e será

instituída uma comissão paritária entre traba-
lhadores e empresa para estudar e propor me-
lhorias no plano, sendo que qualquer mudança
ocorrerá em acordo coletivo;

5) Será pago o vale-extra (vale peru) em dezembro
de 2012;

6) Os dias parados serão pagos através da compen-
sação dos dias em um prazo de 6 meses, sob pena
de desconto nos salários em caso de descumpri-
mento. A ECT terá que respeitar o repouso se-
manal remunerado e todos os intervalos legais;

7) A ECT priorizará a entrega de correspondência a
entrega de correspondência pela manhã. De iní-
cio será implantado projeto piloto em 3 Unida-
des da Federação.

8) As demais cláusulas do Acórdão passado se man-
tém sem alteração, valendo até 31 de julho de
2013.

Benefícios alcançados

Promessa cumprida
Quando em visita a AC
Porangatu, em julho, os
dirigentes sindicais
ouviram de Wilha: “Esse
ano eu cruzo os braços
nem que seja sozinho”. E
assim foi feito. O
companheiro entrou para
história como o primeiro
trabalhador a entrar em
greve em Porangatu.

Diretores e trabalhadores de Goiás no TST: julgamento

Além destas cidades participaram da paralisação os trabalhadores de Quirinópolis, Itumbiara, Santa Rita do Araguaia,
Mineiros, Jataí, Caldas Novas, Nerópolis e toda região metropolitana.
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O primo pobre
entre as estatais

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

Filiado à Fentect/CUT
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CORREIOS

Os Correios, a empresa que mais emprega no país, ofe-
rece aos seus profissionais o pior piso salarial dentre
todas as estatais brasileiras: vergonhosos R$ 1.003,23.

Esse título imoral causa revolta nos seus 120 mil trabalhadores,
que carregam a qualidade dos serviços postais e a credibilidade
da Empresa nas costas, diariamente, sob sol e chuva e com o
esforço de todos.

Esse piso miserável é consequência de uma política, da ECT,
de desvalorização dos trabalhadores e do rebaixamento das pro-
postas salariais ano após ano, o que resultaram em um acúmu-
lo de perdas salariais, hoje em torno de 33%. Todo ano a catego-
ria reivindica reajuste e piso dignos, se dispõe a sentar para
negociar, mas é sempre a mesma pouca vergonha: os dirigen-
tes da Empresa fazem pouco caso e jogam suas migalhas, como

Na última edição des-
te jornal, o Sintect-
GO denunciou e

condenou a postura ditato-
rial que vários gestores da
DR/GO continuam tendo,
mesmo após as mudanças
na administração da Regio-
nal. Denunciamos e alerta-
mos a direção da DR de que
estamos atentos ao que está
acontecendo.

O Sindicato continua de

POSTURAS DITATORIAS

Sintect-GO está atento aos maus gestores
olho, está alerta, sobretudo
às atitudes e ao comporta-
mento do gerente do CTCE,
que trata muito mal seus su-
bordinados, com assédios e
atitudes incoerentes. Não
vamos permitir que ataques
e posturas ditatoriais preju-
diquem gerentes de turno,
coordenadores e demais tra-
balhadores.

Avisamos que já aciona-
mos a administração da Re-

gional para resolver a ques-
tão de uma vez por todas.

Destacamos, mais uma
vez, que essas atitudes de
assédio, ataques, formação
de “panelinhas” para bene-
fícios próprios, não se encai-
xam no modelo de uma ges-
tão democrática e humanitá-
ria, que é o tipo que todos
nós pretendemos ter implan-
tada na DR/GO.

Se esses problemas per-

se fóssemos mendigos. Está na hora de interromper esse ciclo
vicioso e maléfico para a categoria, para quem enche de lucros
os cofres da ECT: você, trabalhador.

E só há um caminho, o da unidade. Vamos nos unir, fortale-
cer a luta! O próprio ministro Dalazen, presidente do TST, re-
conheceu que o salário dos Correios é baixo e que é preciso
aplicar uma política de valorização salarial do trabalhador para
que se possa evitar futuras greves.

Quer dizer, a categoria precisa se unir, se mobilizar mais do
que nunca para forçar a Empresa a negociar, a realmente im-
plantar uma política salarial mais justa. E isso tem que ser feito
a partir de já, de agora, de hoje! Conscientize seu companheiro
de trabalho da importância da luta, do movimento sindical, va-
mos juntos. Só há esse caminho!

Fonte: SEGEP/MPOG

sistirem, o Sintect-GO vai
acionar a Justiça. Portanto,
trabalhador, se você for víti-
ma de qualquer tipo de as-
sédios, maus-tratos, ata-
ques verbais, entre em con-

tato com o Sindicato. Faça
sua denúncia!

A defesa de nossos direi-
tos e novas conquistas sem-
pre dependerão de você, tra-
balhador! Lute!


