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MULHERES DEBATEM PODER FEMININO
As participantes do II

Encontro Regional de
Mulheres retornaram

para casa com a bagagem re-
pleta de conhecimentos que
estão sendo compartilhados
com a família e os amigos, den-
tro e fora do ambiente de tra-
balho. Temas fundamentais não
só para as mulheres, mas para
a sociedade como um todo e,
claro, em especial para os tra-
balhadores dos Correios, foram
exaustivamente debatidos pe-
las companheiras e também ex-
plorados pelos palestrantes em
suas exposições.

Cerca de 150 mulheres es-
tiveram presentes neste Encon-
tro, realizado pelo Sintect de 27
a 29 de agosto em Caldas No-
vas, e que teve como tema “Com
a coragem que fez história, com
a ousadia que faz avançar”, uma
alusão às lutas femininas pela
igualdade de direitos e ao po-
der que as mulheres têm quan-
do decidem lutar.

Primeiro a ministrar pales-
tra, o juiz Antônio Cézar P.
Menezes, do Juizado da Violên-
cia Doméstica e Familiar Con-
tra a Mulher, fez questão de

destacar a iniciativa do Sintect
antes de entrar no tema de seu
painel: “Lei Maria da Penha”.
“Preciso elogiar a postura e o
interesse do Sindicato em tra-
tar o assunto da violência con-
tra mulheres, um tema que está
na ordem do dia”, enfatizou.

Antônio Cézar explicou so-
bre o caso Maria da Penha, que
levou à criação da lei; desta-
cou as agressões física, moral

e psicológica como formas de
violência contra a mulher; e
defendeu que o objetivo da cri-
ação dos juizados da Violên-
cia Doméstica e Familiar Con-
tra a Mulher vai além do cui-
dar para que a Lei Maria da
Penha seja aplicada no poder
judiciário e da disponibilização
de um tratamento mais huma-
nizado às vítimas nas delega-
cias especializadas.

A inserção das mulheres na
luta sindical, na defesa dos di-
reitos da categoria foi aborda-
da pela companheira Sandra
Martins, diretora licenciada do
Sintect. “Os Correios estão re-
tirando nossos direitos, nós
mulheres precisamos nos mo-
bilizar. Temos de avançar nes-
te sentido, a mobilização femi-
nina ainda é muito pequena.
Vamos à luta”, convocou.

Aproveitando o gancho, a
assessora jurídica Gizeli Costa
d´Abadia Nunes de Sousa pon-
tuou algumas das lutas: contra
o PCCS 2008, o Correios S/A
e a contratação de mão-de-
obra terceirizada, entre outras.

LUTAS SINDICAL E POLÍTICA
“Queremos que cada uma

de vocês se torne agente mul-
tiplicador do conhecimento
obtido aqui e que compareçam
toda vez que o Sindicato con-
vocar para mobilizações, lutas
e assembléias da categoria”,
orientou Gizeli.

Mais mulheres no Poder
Tema instigante, que con-

quistou a atenção de todas as
participantes. Assim foi a pa-
lestra intitulada “Mais Mulhe-
res no Poder”, ministrada por
Denise Aparecida Carvalho,
secretária de Estado de Políti-
cas para Mulheres e Promoção
da Igualdade Racial (Semira).

Em sua palestra, Denise res-
saltou a necessidade de empo-
deramento das mulheres, falou
da conquista feminina do direi-
to ao voto e ao divórcio. “Não
quero falar apenas de mulhe-
res no poder, quero falar de mais
poder para as mulheres”, ex-
plicou a secretária que parabe-
nizou as participantes pelos de-
bates sobre política e defesa
dos direitos trabalhistas.

Denise também destacou a
necessidade de se eleger pes-
soas comprometidas com a
luta dos trabalhadores, o que
considerou ser “uma tarefa
que depende do nosso grau de
consciência e da nossa união”.

• Centros de atendi-
mento à mulher: as ece-
tistas vão reunir assinaturas
em um documento que exi-
ge a criação de mais cen-
tros de atendimento às mu-
lheres vítimas de violência.
A solicitação será enviada
ao governador, ao Tribunal
de Justiça e ao legislativo.

• Comitê de Gênero
nos Correios e nos mu-
nicípios: implantar Comitês
com objetivo de transformar
os Correios em espaço de
luta pela igualdade entre
homens e mulheres e ainda
pelo empoderamento femi-
nino dentro da Empresa.

• Mobilização para o
Dia Internacional pela
Eliminação da Violência

DELIBERAÇÕES
Contra a Mulher (25 de
novembro): usar espaços
dos Correios para divulgar
e conscientizar a sociedade
no combate à violência con-
tra mulher.

• Debates com parti-
cipação de homens so-
bre a violência contra a
mulher: a Empresa deve-
rá ter ainda serviços de re-
abilitação das famílias víti-
mas da violência.

• TST: Sintect irá envi-
ar, em nome das trabalha-
doras dos Correios, ofício
ao presidente Lula indican-
do o nome da advogada
Delaíde Alves Miranda
Arantes para a vaga de
ministra do Tribunal Supe-
rior do Trabalho.

II Encontro de Mulheres: trabalhadoras dos Correios debatem participação feminina na defesa dos direitos da categoria

“Nosso objetivo maior é a
criação de caminhos para coi-
bir a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, é im-
plantar ações concretas que
visem mudanças de compor-
tamentos e a mobilização da
sociedade para a prática de uma
série de atos que impliquem na

redução da violência contra a
mulher”, salientou.

As participantes do Encon-
tro aproveitaram para escla-
recer suas dúvidas relaciona-
das à violência sofrida pelas
mulheres em casa e também
no ambiente de trabalho com
o juiz.
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IV CORTECT

ORGANIZADOS PARA A LUTA
O s ecetistas goianos

demonstraram, mais
uma vez, que estão

verdadeiramente compromis-
sados com as lutas em defesa
dos seus direitos e dos Correi-
os como Empresa Pública, Es-
tatal e de Qualidade. Mais de
100 companheiros deixaram o
sossego de suas casas para
participar ativamente do IV
Congresso Regional dos Tra-
balhadores da Empresa de
Correios e Telégrafos do Es-
tado de Goiás (IV), realizado
dias 21 e 22 de agosto, em
Aparecida de Goiânia.

O Congresso faz parte do
calendário de atividades do Sin-
tect, e sua promoção demons-
tra que a diretoria colegiada
está honrando seus compro-
missos e trabalhando sempre
para fortalecer o movimento
sindical e a categoria.

Convidado para o IV Cor-
tect, Maurício Rosa, integrante
do grupo de Oposição de San-
ta Catarina, fez questão de
comparecer e deu grandes con-
tribuições aos debates. “A in-
dependência da classe enfren-
ta patrões e governo, o que é
fundamental para o resgate da
luta dos trabalhadores. Vamos
construir conjuntamente, a par-
tir de Goiás, a luta que vamos
encampar nacionalmente”, con-
vocou o sindicalista.

A presidente da CUT-GO,
Yeda Leal, também marcou
presença, parabenizou o Sin-

2

dicato pela promoção do Con-
gresso e divulgou o lançamen-
to do Projeto Mais Mulheres
no Poder Plataforma 2010,
que objetiva ampliar a partici-
pação feminina na política.

Abertura
Logo após a abertura do

Congresso, o secretário-geral
do Sintect, Eziraldo Santos Vi-
eira, apresentou ao plenário a
tese proposta pelo Sintect.
“Aqui está nossa dinâmica,
nossas propostas de ações da-
qui para frente. Sua aprovação
dá autonomia ao Sindicato
para dar encaminhamento à
luta do trabalhador”, esclare-
ceu. O plenário aprovou o do-
cumento por unanimidade.

Em seguida, Maurício Rosa
ministrou palestra sobre Con-
juntura Nacional e Interna-
cional, em que destacou as
crises vivenciadas pelo capita-
lismo e a necessidade de se
retornar aos fundamentos do
sindicalismo. “Desta forma
podemos defender de forma
eficaz os trabalhadores, sobre
os quais se quer fazer pesar o
custo da crise do capitalismo
mundial”, pontuou. Em sua
exposição, Maurício defendeu
ainda a redução da jornada de
trabalho sem redução de salá-
rio, reivindicação que está na
ordem do dia. “A duração da
jornada efetivamente trabalha-
da no Brasil é uma das maio-
res do mundo”, ressaltou.

EM PAUTA, PCCS E FENTECT
Análise de conjuntura

de Correios foi o segundo
ponto debatido durante o
IV Cortect. Nesta hora o
tema PCCS 2008 prevale-
ceu e o plenário deliberou
pela formação de uma Co-
missão Regional para avali-
ar minusciosamente a pro-
posta aprovada pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho
(TST), em agosto. O obje-
tivo da Comissão é de-
monstrar à base todos os
prejuízos causados pelo
PCCS de 2008 à categoria.

Antecipando o trabalho
da Comissão, a assessoria
jurídica do Sintect elaborou
um documento em que de-
monstra os golpes inclusos
no PCCS 2008, alertando
aos trabalhadores que não
aceitem o enquadramento
automático assi-
nando o termo de
recusa, manten-
do-se assim no
PCCS de 1995.
O documento foi
disponibilizado no
Boletim do Sin-
tect nº 41.

A realização
do concurso pú-
blico com contra-

tação imediata foi outro tema
de destaque no IV Cortect.

O Sintect ainda propôs à
plenária a Avaliação da Fen-
tect. O diretor do Sindicato
Wesley Furtado fez uma am-
pla exposição da atual situação
em que se encontra a Federa-
ção e dos prejuízos promovi-
dos por uma diretoria que não
tem cumprido com seu papel
fundamental: o de defender os
interesses do trabalhador.

“Houve uma degeneração
da diretoria da Fentect. Há um
processo de cooptação das li-
deranças pela Empresa”, re-
sumiu Maurício Rosa. Segun-
do ele, essa degeneração le-
vou à criação do bloco dos 17
sindicatos de oposição, ou seja,
há uma divisão dentro do mo-
vimento sindical. A saída é o
resgate da Federação pelos

trabalhadores.
Muitos companheiros fi-

zeram suas avaliações so-
bre a Federação. Surgiram
várias sugestões: a desfili-
ação em massa do bloco
dos 17 sindicatos da Fede-
ração, o chamamento de
um Congresso Extraordi-
nário para destituição da
atual diretoria e eleição de
uma nova.

Ao final dos debates, as
propostas foram colocadas
em votação. O plenário de-
cidiu que o Sintect-GO, em
parceria com os demais sin-
dicatos que compõem o blo-
co dos 17, deve enviar um
documento exigindo que a
Fentect convoque um con-
gresso para este ano ainda,
visando a eleição de nova
diretoria verdadeiramente

compromissada
com a categoria.
Se a Fentect não
atender ao pedi-
do da categoria,
será feito um
abaixo-assinado
dos trabalhadores
para o chama-
mento de um con-
gresso extraordi-
nário em janeiro.Plenária: debates acirrados no IV Cortect
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O segundo dia do IV Cor-
tect começou com o debate
sobre a saúde dos trabalhado-
res e o plano de saúde ofere-
cido pelos Correios, que está
cada dia mais precarizado.

Segundo o diretor de Saú-
de do Sintect, Eduardo Perei-
ra Sousa, no interior a situa-
ção é crítica. “A Empresa tem
feito contrato com clínicas, mas
quando procuramos o médico
contratado, ele não investiga
nossos problemas de saúde,
pede sempre os mesmos exa-
mes básicos de sangue e uri-
na, e só”, denuncia.

Ele ainda destacou a reali-
dade estressante a que estão
submetidos os trabalhadores, o
que por vezes tem um forte im-
pacto negativo na saúde física

QUEIXAS AO PLANO DE SAÚDE
e psicológica dos funcionários.
“A violência, a sobrecarga de
trabalho, a falta de segurança,
os constantes assaltos têm dei-
xado os colegas exaltados e
atormentados”, disse. O resul-
tado final são os constantes
afastamentos por problemas
de saúde e até aposentadorias
precoces.

Tudo isto porque a Empre-
sa não tem dado atenção às
ações preventivas de doenças,
sequer a ginástica laboral tem
sido realizada nas unidades. “A
ECT reclama do índice de ab-
senteísmo, mas não trata das
suas causas”, ressaltou Wes-
ley. Segundo ele, o Sindicato
irá cobrar da direção da ECT
que volte a promover a ginás-
tica laboral nos Correios para

• Trabalhadores aprovaram
tese elaborada pelo Sintect
para o IV Cortect, referendan-
do as ações planejadas pelo
Sindicato na defesa dos direi-
tos dos trabalhadores dos Cor-
reios;

• Aprovado o envio de mo-
ção de repúdio às empresas
que promovem trabalho escra-
vo (relação disponível no site
do Ministério do Trabalho);

• Foi aprovada a criação de
uma comissão regional para
avaliar ponto a ponto do PCCS
aprovado no TST, com o obje-

DELIBERAÇÕES DO IV CORTECT
tivo de esclarecer à categoria
de base o que é prejudicial;

• Foi aprovada a elabora-
ção de um abaixo-assinado dos
trabalhadores para chamar um
congresso extraordinário da
Fentect, objetivando a mudan-
ça da direção da Federação;

• Antes, porém, será proto-
colado um documento na Fen-
tect, em que os trabalhadores
de Goiás exigem que seja cha-
mado o congresso pela Fede-
ração até o final deste ano. Se
até o final de dezembro não
ocorrer o congresso, o bloco

reduzir a ocorrência de doen-
ças ocupacionais.

CAT
A necessidade do preenchi-

mento da Comunicação de Aci-
dente de Trabalho (CAT) foi
reforçada durante o Cortect.
“A CAT é fundamental, é uma
forma de garantir os direitos do
trabalhador. Se houve o aci-
dente e o seu chefe não quiser
preencher o documento, o Sin-
dicato também pode fazê-lo”,
explicou Maurício Rosa.

Estes e outros esclareci-
mento relacionados à saúde do
trabalhador irão fazer parte de
uma cartilha explicativa con-
feccionada pelo Sintect-GO e
entregue a todos os trabalha-
dores dos Correios em Goiás.

ELOGIOS AO CONGRESSO
Os participantes do IV Cor-

tect sairam satisfeitos com o
debate e as deliberações toma-
das pela categoria. “Achei in-
teressante, esclarecedor e fize-
mos importantes transforma-
ções no nosso Estatuto”, enfa-
tizou o carteiro motorizado João
Batista França, de Itumbiara.

Ele fez questão de parabe-
nizar o Sindicato pela organi-
zação “impecável” do evento
e destacou a importância das

mudanças estatuárias. “Faltou
apenas uma maior participa-
ção dos colegas”, lamentou.
João Batista destacou no Cor-
tect as mudanças estatuárias.
“Com as alterações, os filiados
vão sentir a importância do Sin-
dicato, que não é apenas as-
sessoria jurídica. Nós conquis-
tamos muita coisa através da
luta do sindicato”, completou.

O carteiro Weber do Vale
Soares, de Maurilândia, consi-

derou o IV Cortect como um
momento importante para a
categoria discutir sobre PCCS,
acordo trabalhista e a PLR,
além da própria reestruturação
do Sintect. “O congresso foi
bem organizado e serviu para
os colegas que estão come-
çando nos Correios agora ad-
quirir bagagem, saberem um
pouco mais sobre as nossas
lutas”, destacou Weber, que
está no Correio há quatro anos.

O Estatuto do Sindicato
foi alterado durante o IV
Cortect visando o fortale-
cimento e a modernização
da entidade. Veja as princi-
pais modificações.

Novidades:
• A desvinculação final

do Sintect de Goiás e do
Tocantins, com a nomencla-
tura oficial passando a ser
Sindicato dos Trabalhado-
res da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos de
Goiás (Sintect-GO).

• Passou a ser atribui-
ção do Sintect colaborar
com órgãos técnicos e con-
sultivos do Estado no estu-
do e solução dos problemas
relacionados aos ecetistas.

• No caso de exclusão
por inadimplência, para rein-
gressar ao Sindicato o tra-
balhador deverá pagar as
mensalidades atrasadas
com correção monetária
pela INPC e guias mensais
de 1% pro rata die.

Assessoria Jurídica
O intuito das mudanças

relacionadas à área jurídi-
ca é fortalecer a luta sindi-
cal, evitando que o Sintect
seja visto apenas como um
escritório jurídico especi-
alizado em Correios:

• Instituição de carência
de seis meses para uso da
assessoria jurídica: quem ti-
ver na ECT há mais de um
ano e ingressar no Sindica-
to deverá cumprir esta ca-
rência para usufruir dos
serviços da assessoria jurí-
dica que se refiram a todas
as questões trabalhistas,
acidentárias e previdenciá-
rias relacionadas ao contra-
to de trabalho.

• O associado benefici-
ado em demanda judicial
por meio da assessoria ju-
rídica deverá contribuir com
2% do resultado patrimoni-
al líquido advindo da vitória
na demanda judicial.

• A assessoria jurídica
continua gratuita e indepen-
dente da filiação nos fins
determinados nos artigos

MUDANÇAS
ESTATUTÁRIAS

477 § 1º e 500 da CLT.

Mudanças na Diretoria:
• Secretaria de Finanças

passou a ser de Finanças e
Patrimônio e este secretário
deverá assinar junto ao Secre-
tário Geral os contratos e ain-
da cuidar da gestão de empre-
gados e prestadores de servi-
ços do Sintect.

• A antiga Secretaria de
Defesa do Emprego, Jurídico,
Anistia e Aposentados foi des-
membrada em duas secretari-
as: 1) Assuntos Jurídicos; 2)
Defesa do Emprego, Anistia e
Aposentados.

• A Secretaria de Defesa
do Emprego, Anistia e Apo-
sentados ganhou novas atri-
buições, como atuar no com-
bate à precarização dos direi-
tos trabalhistas e contra a con-
tratação de mão-de-obra tem-
porária.

• Foi criada a Secretaria do
Interior, que visa ampliar o aten-
dimento aos companheiros do
interior, ouvindo suas sugestões
e oferecendo respostas às suas
necessidades. Desta forma, o
Sintect irá melhorar ainda mais
o contato com a categoria
como um todo e a integração
do interior com a Capital.

• A Secretaria da Questão
Racial, PNE e Gênero passou
a ser denominada Secretaria
da Questão Racial, da Diver-
sidade Sexual e PNE.

Congressos, assembléias,
delegados e eleições

• As assembléias regionais
passam a ser realizadas nas
cidades que possuam no míni-
mo quinze funcionários.

• Cada unidade poderá ele-
ger um delegado sindical a
cada grupo de 20 trabalhado-
res e a cada 50% mais um des-
ta proporção garante-se o di-
reito da unidade eleger dois
delegados sindicais.

• Para participar da eleição,
votando e sendo votado, o as-
sociado deve estar no Sindica-
to há pelo menos três meses
na data de convocação da as-
sembléia geral e ainda estar
quite com as suas contribui-
ções sindicais.

dos 17 sindicatos convocará
uma plenária para janeiro para
deliberar sobre o ponto, con-
forme decisão da 34º Plenária
(São Paulo).

• Foi referendado o Calen-
dário de Mobilizações, elabo-
rado pelo bloco dos 17 sindi-
catos contrários ao bianual;

• Ficou definido que o Sin-
tect irá cobrar da Empresa o
retorno da ginástica laboral;

• O Sintect vai elaborar uma
cartilha sobre CAT, câncer de
pele e outros pontos relaciona-
dos à saúde do trabalhador.
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ASSEMBLÉIA DO DIA 15

TRABALHADORES EM ESTADO DE GREVE
AAssembléia Geral Ex-

traordinária realizada
pelo Sintect-GO dia

15 de setembro reuniu deze-
nas de trabalhadores dos Cor-
reios na Praça Cívica, em fren-
te à Agência Central. Na oca-
sião, a categoria decidiu man-
ter o estado de greve com a
promoção de assembléias per-
manentes para o debate sobre
as precárias condições de tra-
balho na Empresa.

Além disto, a categoria re-
ferendou a decisão tomada em
Assembléia, promovida em ju-
lho de 2009, quando foi rejei-
tado, por maioria absoluta, o
PCCS 2008. Os trabalhadores
foram orientados pela asses-
sora jurídica do Sintect-GO,
Gizeli Costa d´Abadia Nunes
Sousa a assinarem o termo de
não-aceite do PCCS 2008,
mantendo-se, desta forma, no
PCCS 1995. “É importante que
vocês assinem o termo de não

Órgão de divulgação do
Sintect-GO • Gestão 2008/2011

ECETISTA
na luta

SS

S
IN

D
IC

A
T

O
D

O
S

T
R

A
B

A
L
H

A
D

O
R
ES

DOS CORREIOS E TELÉG

R
A

F
O

S
D

O
E

S
T
A

D
O

D
E

G
O

IÁ
S

SINTECT - GOSINTECT - GO
Fentect/CUT

Fone: (62) 3280-4415
Rua Anhangá, Qd. 32A, Lt.25

Vila Brasília - Cep 74.911-380
Aparecida de Goiânia (GO)

www.sintectgo.org.br Jornalista: Daniela Martins (JP 2044)

1) Continuidade do estado de greve com assembléias per-
manentes;

2) Rejeição do informe 44 da FENTECT,
3) Em caso de haver negociações com a ECT, que seja

garantido um membro por sindicato nas negociações
permanente da empresa e federação;

4) Referendo da Rejeição do PCCS 2008 como já aconte-
cido em julho de 2009, e dar continuar a orientação do
termo de não aceite ao enquadramento;

5) Realização de uma plenária nacional ate 30 de outubro
de 2010.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA

Os Correios e seus tra
balhadores estão vi
venciando um perío-

do muito difícil e os próximos
meses e anos serão certamen-
te decisivos tanto para a cate-
goria quanto para a Estatal
que é um dos maiores patrimô-
nios públicos dos brasileiros.
De algum tempo para cá, es-
tamos assistindo e lutando para
impedir as crescentes investi-
das contra os direitos dos tra-
balhadores e contra a ECT que
são promovidas por aqueles
que desejam implantar o caos
na Empresa e, assim, justificar
e realizar a privatização dos
Correios.

Por todo o país, as unida-
des da ECT estão sucateadas,
seus profissionais submetidos
à precariedade total das con-

aceite em duas vias e guardem
a via que comprova a entrega
do documento à Empresa”,
explicou Gizeli.

Fentect
Os trabalhadores também

rejeitaram o Informe 44 da Fen-
tect que apresenta, entre outras
coisas, um calendário de ações
que não atende às necessida-
des da categoria e que não foi
construída pelos trabalhadores.

Os ecetistas de Goiás de-
cidiram ainda que irão defen-
der a promoção de uma ple-
nária nacional em otubro. O
objetivo é representantes de
trabalhadores de todos os Es-
tados se reúnam para delibe-
rar sobre ações e meios de luta
por melhores condições de tra-
balho, pela efetiva realização
do concurso público com con-
tratação e por mudanças na
Fentect.

ELEIÇÕES 2010

NOSSO FUTURO DEPENDE DO SEU VOTO
dições de trabalho e o resulta-
do é a queda na qualidade
dos serviços prestados
pelos Correios.
Déficit de pesso-
al, insegurança
nas agências de
banco postal, so-
brecarga de tra-
balho, assédio
moral, cresci-
mento do uso de
mão de obra ter-
ceirizada, implan-
tação de um PCCS que retira
direitos do trabalho... são pro-
blemas que todos os compa-
nheiros conhecem bem e que
todos, sem exceção, têm o de-
ver de combater, de lutar con-
tra.

No próximo dia 3 de outu-
bro todos nós vamos às urnas

escolher nossos representan-
tes na Assembléia Legislativa,
Câmera de Deputados, Sena-
do Federal, Governo Estadual
e Presidência. Nossas esco-
lhas serão decisivas para o fu-
turo do país, dos Correios e o
nosso próprio enquanto traba-
lhadores dos Correios.

Devemos eleger pessoas
compromissadas com a cate-
goria ecetista e com a manu-
tenção dos Correios como
Empresa Pública, Estatal e de
Qualidade. No âmbito estadu-
al, apresentamos o nome da
companheira Sandra Martins,
que pertence aos Correios, já
esteve à frente do nosso Sin-
dicato e é candidata a uma
vaga na Assembléia Legislati-
va. Para federal, apresentamos
o nome do companheiro Mus-
tafá, também da categoria e
que certamente irá nos repre-

sentar no Câmara Federal.
É importante também que

o país dê sequência ao projeto
do governo Lula, que tem ala-
vancado o desenvolvimento do
Brasil, com a eleição da com-
panheira Dilma Roussef para
a Presidência da República.

Nesta edição, nosso jornal
traz um encarte em que apre-
senta dois representantes da
categoria que estão concorren-
do nas eleições de 3 de outu-
bro. A redação deste encarte
é de responsabilidade das as-
sessorias dos candidatos.

Em virtude da realização dos Simpósios dos Atenden-
tes Comerciais que estão ocorrendo todos os finais de
semana, o Sintect decidiu adiar o I Encontro Regional de
Atendentes Comerciais para a segunda quinzena de ou-
tubro. Assim, esperamos uma participação maciça dos
companheiros neste Encontro.

POR QUE O ENCONTRO DE
ATENDENTES FOI ADIADO?

Assembléia decide manter estado de greve em Goiás
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Acompanheira Sandra, secretária geral do Sin
tect-GO licenciada. Ingressou nos Correi
os em 1986, foi demitida na era Collor e re-

tornou à ECT através da luta pela Anistia, que se
consolidou em 1994. Fez parte de todas as lutas en-
campadas por nossa categoria.

Esteve à frente do nosso Sindicato nos anos de
1999 a 2005 e de 2008 a 2010. Foi secretária da
Mulher da Fentect, onde também atuou com muita
firmeza e dedicação. Foi eleita em 2009 secretária
de Comunicação da CUT-GO. Em 2004 participou
das eleições municipais, pleiteando uma vaga na Câ-
mara de Goiânia e agora concorre nestas eleições
ao cargo de deputada estadual.

Como se vê, a trajetória da companheira Sandra
é marcada por lutas e, principalmente, pela dedicação
às causas sindicais e ao trabalhador dos Correios.

UmaUmaUmaUmaUma

de muita luta!de muita luta!de muita luta!de muita luta!de muita luta!
mulhermulhermulhermulhermulher

Prevenção e
Combate às Drogas

• Capacitação de profissionais da área
da saúde, principalmente dos Agentes de
Saúde do Programa de Saúde da Família
(PSF) com ampliação dos cursos profissiona-
lizantes, criação e reestruturação de centros
esportivos, campanhas de mídia permanentes,
fortalecimento dos grupos de auto-ajuda);

• Criar e estruturar as unidades de tra-
tamento à dependência química, tornando-as
acessíveis a todas as classes sociais; e ainda
construir ações de combate ao tráfico;

• Criação de Programa articulado entre
o Poder Público, Secretaria de Saúde e de
Segurança Pública, Grupos de Ajuda e toda
sociedade organizada, com o fim específico
de desenvolver estratégias eficientes de com-
bate às drogas;

• Buscar junto ao Governo Federal os
recursos necessários para ampliação dos lei-
tos existentes e ainda a ampliação dos CAP-
SAD (Centro de Atenção Psicossocial Álco-
ol e Drogas) em todos os municípios;

• Lutar permanentemente contra qual-
quer projeto que vise a liberação do uso das
drogas;

• Capacitação de setores da sociedade
que atuam, voluntariamente, no tratamento da
dependência química;

• Campanhas de esclarecimento ao públi-
co sobre os malefícios do uso de drogas.

JUNTOS CONQUISTAREMOS MAIS
UMA VITÓRIA NAS ELEIÇÕES 2010

REPRESENTATIVIDADE NA ASSEMBLÉIA

ALGUMAS DE SUAS PROPOSTAS “Vamos juntos
fazer diferente”

Valorização das mulheres
e das famílias

• Creches – Ampliar o atendimento das cre-
ches, que funcionarão aos finais de semana, ga-
rantindo a tranqüilidade para as famílias que tra-
balham aos sábados;

• Escolas de Tempo Integral – para aumen-
tar o aproveitamento estudantil, melhorar a auto-
estima dos alunos e despertar neles o interesse
pela cultura, arte e esporte e, assim, reduzir os
índices de evasão escolar e de violência;

• Ampliação de Centros de Convivência
para a Terceira Idade nos bairros;

• Atuar de forma direta na mudança do qua-
dro discriminatório em que se encontram as
mulheres e ampliação dos meios que favoreçam
a inserção feminina na política e no âmbito pro-
fissional;

• Ampliação das delegacias e juizados espe-
cializados no combate à violência contra as mu-
lheres;

• Ampliação dos centros de acompanha-
mento de mães solteiras;

• Saúde – Ampliar e qualificar o atendimento
em nossos postos de saúde, a partir da valoriza-
ção dos profissionais da saúde.

• Fortalecimento das Associações de Mo-
radores – Quando se organizam, os moradores
conquistam as melhorias necessárias para seus
bairros.

A companheira San-
dra pertence a nossa ca-
tegoria, conhece a reali-
dade dos Correios e dos
trabalhadores. Irá lutar
contra o projeto de rees-
truturação Correios S/A,
por melhorias nas condi-
ções de trabalho dos ece-
tistas, contra a terceiriza-
ção dentro da ECT, en-
fim, Sandra continuará
defendendo os interesses
da nossa classe.

Além disto, você co-
nheceu (box ao lado)
algumas das prioridades
do trabalho que Sandra
irá promover no Legisla-
tivo em conjunto com a
população de Goiás. Po-
rém outros temas de ex-
trema importância para
a sociedade como: am-
pliação dos recursos
para a UEG, melhorias
na segurança pública e
tantos outros que visam
uma maior inclusão so-
cial, também farão par-
te do seu mandato.

Sandra fará um man-
dato popular, aberto às
sugestões dos compa-
nheiros e amigos que
acreditam em sua can-
didatura e desejam aju-
dá-la na construção de
um projeto mais amplia-
do. Ela tem a consciên-
cia de que muitos são os
problemas a serem en-

frentados, mas está
pronta e disposta para
mais este desafio.

Sua trajetória de vida
demonstra a seriedade
dos seus objetivos. Ela
está comprometida com
o trabalho em prol de
uma transformação na
sociedade, onde todos
tenham direito a uma
vida digna, com acesso
à saúde e educação de
qualidade, à segurança.

Nesta reta final, con-
clamamos você, seus fa-
míliares e amigos para
juntos, abraçar esta
campanha rumo a vitó-
ria dos trabalhadores e
da sociedade goiana.

Pedimos seu voto de
confiança. Junte-se às
milhares de pessoas que
querem e acreditam que:
É POSSIVEL FAZER
DIFERENTE.
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REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA

PARTE FINAL DO VOTO DO RELATOR DO PRO-
JETO DE LEI 3677/2008

Esse contexto explica a necessidade de inter-
ferência do Poder Legislativo no sentido de regular
a matéria, de forma oferecer legislação capaz de
garantir o direito do cidadão à comunicação, tendo
que vista que tal direito estará seriamente amea-
çado na hipótese do STF decidir que o monopólio
tem caráter absoluto.

O PL nº. 3.677/2008, portanto, colocará fim às
disputas judiciais mencionadas – que produzem
insegurança jurídica e não criam condições propí-
cias aos investimentos no setor – e, ao introduzir
exceções ao regime de monopólio dos Correios,
contribuirá para o aprimoramento do marco legal
vigente para o setor.

Diante do exposto, o voto é pela APROVAÇÃO
do Projeto de Lei n°. 3.677/2008.

Sala da Co missão, em  de       de 2009.
Deputado Paulo Henrique Lustosa - Relator

Mustafá comenta: Isso deixa claro que a
nossa luta pela preservação da empresa conti-
nua, de acordo com a íntegra do texto, os cor-
reios só terá direito ao monopólio das cartas en-
viadas entre pessoas físicas, deixando tudo mais
liberado, veja só, os correios só teria monopólio
sobre as cartas sociais, que custa R$ 0,01 (um
centavo), e teria que garantir a entrega em todo
o país, já as concorrentes poderiam explorar as
cartas de pessoas jurídicas, pequenas encomen-
das, entregas expressas e reembolsos, sem a
obrigatoriedade de atender todo o território na-
cional, desta forma torna os correios inviável
comercialmente, ocasionando demissão em
massa, redução de benefícios e fechamentos de
postos de trabalhos.

Esta batalha será travada na próxima legis-
latura, e somente quem tem origem nas fileiras
de nossa empresa terá a disposição de lutar
contra este desmonte.

QUEBRA DO MONOPÓLIO
MINISTRO SOLICITA DEVOLUÇÃO DO PROJE-

TO CORREIOS S/A.
O ministro das Comunicações, José Artur Filar-

di Leite, solicitou à Casa Civil da Presidência da
República a restituição ao Minicom da proposta de
medida provisória que trata da transformação da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
em sociedade anônima de capital fechado, vincu-
lada ao ministério das Comunicações.

O pedido da restituição atende a compromisso
do ministério das Comunicações assumido com a
Federação Nacional dos Trabalhadores em Em-
presas de Correios e Telégrafos e Similares (Fen-
tect) para esclarecimento da proposta de Medida
Provisória, a qual foi enviada à Casa Civil em 29 de
outubro de 2009. Também tem objetivo de reavali-
ar a matéria, em razão da recente mudança ocorri-
da na direção dos Correios.

Segundo o ministro José Artur Filardi, o encami-
nhamento da referida medida provisória se funda-
mentou nas recomendações apresentadas pelo
Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), instituído
por meio de Decreto, publicado no Diário Oficial da
União de 23 de outubro de 2008, com a finalidade
de elaborar estudos e propor diretrizes para a mo-
dernização da ECT. O ministro acrescentou, porém,
que o assunto deverá ser decidido pelo próximo
governo.

Assessoria de Comunicação Social
Ministério das Comunicações

Mustafá comenta: Companheiros, o fato
dessa medida provisória estar com o ministro
das comunicações, não significa que o projeto
foi arquivado, segundo suas próprias palavras,
quem decidirá o futuro da empresa será o pró-
ximo governo, em conjunto com o legislativo,
mais uma luta que teremos que travar no con-
gresso nacional, teríamos mais força com um
representante direto de nossa categoria, que
possa defender através de voz e voto. Esse é
mais um motivo para estar concorrendo a uma
vaga na Câmara Federal.

CORREIOS S/A

Neste ano de 2010 ocorrerá eleição para escolha de nossos
representantes nos mais importantes cargos eletivos. Votar
certo, escolhendo com sabedoria nossos representantes é a

nossa contribuição cívica para moralizar a nação. A responsabilidade
é imensa!

A política pode se tornar um ato sublime quando praticada com
respeito, ética e dignidade, por pessoas com moral adequada. Acredi-
tando nisso e se valendo do vínculo de confiança com a categoria,
Mustafá pede o voto dos trabalhadores e os de suas famílias.

Sua luta não é somente pelos Correios, mas por uma sociedade
mais justa, com leis que beneficiem tanto nosso Estado de Goiás como
o país, leis estas que disciplinem a educação, a saúde, o desenvolvi-
mento social, a segurança, a habitação, a economia e tantos outros
temas, que afligem os cidadãos de bem. “Conto com o empenho de
cada um para chegarmos ao objetivo de todos! Encampem este proje-
to, que não é meu, mas de todos nós. Abraços, e até a vitória no dia 3
de outubro”, finaliza Mustafá, candidato a deputado federal.

CONHEÇA O PENSAMENTO DE MUSTAFÁ
SOBRE TEMAS IMPORTANTES PARA OS ECETISTAS:

CONHEÇA A BIOGRAFIA
DE MUSTAFÁ

De origem humilde,
Mustafá Lima de Araú-
jo é filho de professora
e lavrador e tem sua
vida ligada às lutas so-
ciais. Esteve desde cedo
ligado às lutas de clas-
se, onde iniciou sua mi-
litância no movimento
estudantil, ainda em ten-
ra idade como presiden-
te do Grêmio Estudantil
do Colégio Estadual
Duque de Caxias, na pe-
quena cidade de Taqua-
ruçu (TO).

Natural de Porto Na-
cional (TO), Mustafá é
contabilista, bacharel em
Direito e pós-graduando
em Direito Tributário.

Em 1992, Mustafá
abraçou a cidade de Goi-
ânia, em busca de me-
lhores oportunidades.
Trabalhou no CEASA,
em escritórios de conta-
bilidade, Foi presidente
do Grupo de Jovens no
Jardim Guanabara por

dois mandatos, aprovado
em concurso público dos
correios, empresa em
que trabalha até hoje.

Mustafá atuou tam-
bém como secretário ju-
rídico do sindicato dos
correios na gestão 2005/
2008, onde lutou pelos
companheiros anistia-
dos, pelo reconhecimen-
to dos atendentes como
correspondentes bancá-
rios, pelo direito ao des-
canso dos Otts e outras
lutas importantes. Parti-
cipou ainda de vários se-
minários, simpósios e di-
versas missões a servi-
ço do sindicato e em de-
fesa dos direitos dos tra-
balhadores.

Dono de ilibada con-
duta e defensor dos va-
lores morais, em especi-
al da família, Mustafá é
casado há dez anos com
a professora alfabetiza-
dora Joice Cândida de
Araújo.

Contatos do Mustafá:
Telefones (62) 8416.1778 - 9163.2717 - 9914.7480
E-mail: mustafalimaaraujo@hotmail.com


