
Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT-GO • GESTÃO 2014/2017

Filiado à Fentect/CUT

SS
Ano XXX • Edição 159 • Novembro de 2015

Mês da Consciência Negra

Combater o Racismo é dever de todos
O Dia Nacional da 

Consciência Ne-
gra, 20 de novem-

bro, é uma data para se ho-
menagear os que lutam pela 
igualdade racial, debater o 
preconceito e, principalmen-
te, discutir e desenvolver 
ações afirmativas para a con-
quista de direitos e valoriza-
ção da cultura negra no país. 
A data escolhida relembra e 
resgata a história de Zumbi 
dos Palmares, último líder 
do maior Quilombo do perí-
odo colonial, que foi decapi-
tado por tropas coloniais no 
dia 20 de novembro de 1695. 
Com o surgimento do Movi-
mento Negro Unificado em 
1978, o dia 20 de novembro 
começou a ter representa-
tividade. Entretanto, o Dia 
Nacional da Consciência 
Negra só foi de fato criado 
em 2003 e instituído em âm-
bito nacional mediante a lei 
nº 12.519, de 10 de novem-
bro de 2011.

Apesar da força do Mo-
vimento Negro no país e do 
crescimento das ações posi-
tivas que reforçam a igual-
dade social no país, abusos, 
agressões verbais e físicas, 
linchamentos, e outras di-
versas formas de crime con-
tra o negro é vista todos os 

dias nas ruas, na 
TV e internet, e 
não afeta somente 
as “pessoas co-
muns”, mas tam-
bém jogadores de 
futebol, políticos e 
celebridades.

Em 27 de agos-
to de 2014, o golei-
ro santista Aranha 
foi insultado por 
torcedores do Grê-
mio, que o chama-
ram de macaco e 
emitiram sons que lembra-
vam o animal. No mês de 
julho deste ano, a Jornalista 
Maria Júlia Coutinho, Maju, 
foi vítima de comentários 
racistas na página do Jor-
nal Nacional no Facebook. 
O caso de preconceito mais 
recente foi contra a atriz Taís 
Araújo, que foi alvo de xin-
gamentos e comentários pre-
conceituosos em seu perfil 
no último dia 31 de outubro. 

Situações como essas em 
pleno século XXI confirmam 
que há muito que se fazer no 
país quando se trata de com-
bate ao racismo e preconcei-
to, e o Dia da Consciência 
Negra é mais uma forma de 
resgatar essa luta. Embora se 
amplie a discussão do com-
bate ao racismo no mês de 

novembro, as ações voltadas 
para a promoção da igualda-
de racial e valorização do ne-
gro e de sua cultura devem 
ser encaminhadas no dia-a-
dia.

Questão Racial na ECT
Nos últimos anos, os ece-

tistas reivindicaram, duran-
te os Encontros Nacionais de 
Assuntos Raciais, o combate 
à discriminação racial; assis-
tência médica, psicológica e 
jurídica aos trabalhadores 
que sofrerem qualquer tipo 
de discriminação; a fomen-
tação de politicas que permi-
tissem a inserção de todas as 
etnias nos cargos de chefia e 
funções de confiança; o en-
caminhamento de denún-
cias de discriminação racial 
dentro da empresa; cota de 

50% para bolsas 
de nível superior 
a minorias, mu-
lheres, negros e ín-
dios; levantamento 
de informações 
relativas à etnia 
dos empregados e 
a criação de mais 
ações afirmativas 
voltadas para a 
questão racial. 

Através do 
Acordo Coleti-
vo de Trabalho 

2015/2016, cláusula 04 – Pro-
moção da Equidade Racial e 
Enfrentamento ao Racismo, 
a ECT garante que continu-
ará implementando políticas 
de enfrentamento ao racis-
mo e de promoção da igual-
dade racial. 

Mas será que a ECT tem 
mesmo adotado tais políti-
cas? A realidade escancara-
da é que negras 
e negros nos Cor-
reios convivem 
com o triste racis-
mo institucional, 
ela tem deixado 
muito a desejar.

15º Encontro 
Nacional de As-
suntos Raciais 

A Comis-

são de Assuntos Raciais da 
FENTECT se reuniu entre 
os dias 11 e 13 de novem-
bro em Campinas/SP para 
acompanhar a discussão da 
Cláusula 04 - Promoção da 
Equidade Racial e Enfrenta-
mento ao Racismo – do ACT 
e definir suas atividades. Na 
ocasião, ficou definido a rea-
lização do 15º Encontro Na-
cional de Assuntos Raciais, 
previsto para ser realizado 
em maio de 2016. O princi-
pal objetivo do encontro é 
discutir e analisar a conjun-
tura internacional e nacional 
e seus efeitos na população 
negra e indígena, juventu-
de negra, mulheres negras, 
liberdade religiosa, terras 
quilombolas, entre outros. 
O evento terá como home-
nageado Luís Gama, um dos 
principais abolicionistas do 
país.

A luta pela libertação da es-
cravidão começou em 1594, 
quando os escravos se rebela-
ram contra o jugo dos “senho-
res”, fugindo para a região da 
serra da barriga, formando o 
povoado de Quilombo dos 
Palmares. Alguns anos após 
sua fundação, o Quilombo dos 
Palmares foi invadido por uma 
expedição bandeirante. Muitos 
habitantes, inclusive crianças, 
foram degoladas. Um menino 
de sete anos foi levado pelos 

invasores e entregue como 
presente ao padre da Vila de 
Recife, Antonio Melo. O me-
nino foi batizado com o nome 
de Francisco, criado e educado. 
Aos quinze anos fugiu de Porto 
Calvo para o seu lugar de ori-
gem, onde recebeu uma família 
e um novo nome, ZUMBI.

Aos dezessete anos tornou-se 
general das armas de Quilom-
bo. Com a queda do rei Gan-
ga Zumba, Zumbi assumiu o 
posto de rei e levou a luta pela 

liberdade. Em 1694 o bandei-
rante Domingos Jorge Velho 
organiza um grande ataque 
ao Quilombo dos Palmares, a 
sede do Quilombo é destruída. 
Ferido, Zumbi consegue fugir, 
juntamente com outros com-
panheiros, para a serra de dois 
irmãos.

Em 20 de novembro de 1695 
ele (Zumbi) é traído por um 
de seus principais comandan-
tes, Antônio Soares, que levou 
a tropa até o esconderijo onde 

se encontrava Zumbi. Seu cor-
po foi apunhalado e cravado 
de balas, depois levado a Por-
to Calvo para ser decapitado, 
levando sua cabeça a praça do 
Carmo, na cidade de Recife, 
onde ficou exposta por anos até 
sua completa decomposição.

Muitas leis foram criadas 
para combater o racismo, a 
desigualdade social e racial, 
estabelecendo também a obri-
gatoriedade do ensino da his-
tória e cultura afro-brasileira e 

africana.
Mesmo com tantas leis con-

tra qualquer forma de discri-
minação, infelizmente, a discri-
minação e o preconceito ainda 
perdura nos dias atuais.

A luta é árdua e constante, 
mas, com a consciência e o es-
forço de cada um, conseguire-
mos avançar.

VALEU ZUMBI!

José Rilan, Secretário da Ques-
tão Racial

Resgatando a história e avançando na lutaFalando do Assunto
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PCCS95

Documentação já está sendo enviada, mas Correios 
continuam tentando suspender o realinhamento
O SINTECT-GO, 

por meio de seu 
departamento 

jurídico, está promoven-
do a Execução do PCCS 
95 desde agosto de 2014. 
Além da ação ser extensa, 
com cerca de 2500 benefi-
ciários, o jurídico teve que 
enfrentar diversos embates 
com os Correios, que en-
traram com vários recursos 
e pedidos de liminar para 
suspender o realinhamen-
to.

Durante todo o ano de 
2015, o SINTECT-GO pro-

videnciou a juntada da 
documentação dos cerca 
de 2500 beneficiários do 
PCCS 95. Toda a documen-
tação (ficha financeira, fi-
cha cadastral, procuração, 
documentos pessoais) foi 
organizada e digitalizada, 
processo que necessita de 
total atenção, por ser longo 
e demorado.

Além disso, é necessário 
se certificar de que todos 
os beneficiários ficaram 
sabendo da juntada de do-
cumentos. “Muitos foram 
contatados pessoalmente, 

por telefone, ou por e-mail. 
Para os que ainda não com-
pareceram, um edital foi 
publicado informando o 
prazo para a apresentação 
da documentação no Sin-
dicato” explicou a advo-
gada do SINTECT-GO, Drª 
Gizeli Costa. O prazo para 
a juntada de documento se 
encerrará em 18 de dezem-
bro de 2015, e após essa 
data nenhum documento 
relativo ao PCCS 95 será 
aceito no Sindicato. Con-
fira o edital publicado no 
Jornal O Hoje abaixo. 

Em 2015, a ação do 
PCCS 95 teve vários em-
bates na Justiça do Tra-
balho. O primeiro se deu 
em novembro de 2014, 
quando o Tribunal Regio-
nal do Trabalho – Goiás 
18ª Região (TRT-GO) jul-
gou improcedente a Ação 
Rescisória dos Correios, 
onde a Empresa solicita-

va o afastamento das pro-
gressões do PCCS 95, es-
pecialmente para retirar a 
progressão por mérito ou 
mudar sua forma de cál-
culo. A Empresa fez um 
recurso ao TST em razão 
da improcedência da res-
cisória no TRT-GO, onde 
também tentou paralisar 
a execução pedindo efeito 

suspensivo no recurso, o 
que lhe foi negado. 

Além disso, os Correios 
ainda entraram com uma 
Ação Cautelar no TST di-
zendo que não tinha con-
dições de arcar com a folha 
de pagamento em Goiás, 
que aumentou em cerca 
de R$1000000 (um milhão 
de reais) em razão do re-

alinhamento de fevereiro 
de 2014. Nessa cautelar, 
mais uma vez a Empre-
sa teve seu pedido nega-
do, e a execução seguiu o 
seu curso. Inconformado, 
mais uma vez os Correios 
recorreram da decisão, 
este recurso aguarda jul-
gamento no TST.

O Sindicato está atu-

ando, portanto, em duas 
linhas: na execução, que 
tramita na Vara do Tra-
balho em Goiânia, com a 
juntada de documentos e 
remessa para o cálculo; e 
no TST, para evitar a sus-
pensão da execução e para 
confirmação da decisão do 
TRT-GO que negou a res-
cisória da ECT.

Embates no TST

A ECT realizou um re-
alinhamento parcial, no 
mês de fevereiro de 2014, 
que chegou aos 12,5%, no 
máximo. Entretanto, o ju-
rídico do SINTECT - GO 
entende que o realinha-
mento total deveria ser 
algo entorno de 40%, o 
que, com os descontos das 
progressões que já foram 
dadas no PCCS 2008, cai-
ria para 35%%. Ou seja, 
faltam ainda, em média, 
23% de realinhamento sa-
larial pendente.

A Empresa entende que 
com o PCCS 2008, o PCCS 
95 foi eliminado e por isso 
ela alinhou as progres-
sões somente até 2008, 
quando deveria manter o 
pagamento das progres-
sões continuamente para 

o trabalhador que assinou 
o termo de não aceite e, 
portanto, permanecendo 
no PCCS 95. Além disso, 
o reajuste da empresa de-
veria ser de aproximada-
mente 5% para cada step 
na forma do PCCS 95 e não 
como foi sinalizado, de no 
máximo 2,5%, já na forma 
do PCCS 2008.

Por isso é necessário de-
finir na justiça o que falta 

de realinhamento salarial, 
que é um benefício que o 
trabalhador terá para o 
resto de sua carreira, ge-
rando reflexos nas demais 
verbas, como 13º, férias, 
FGTS, INSS, entre outros. 

As parcelas vencidas (o 
retroativo) serão calcula-
das posteriormente, após a 
implementação do percen-
tual correto dos realinha-
mentos.

Realinhamento

Edital de Convocação - PCCS 95
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Carteiro, atendente, e também faxineiro???

Como se não bastas-
se à precariedade 
nas condições de 

trabalho de várias unidades, 
o assédio moral de chefias 
despreparadas, o déficit de 
efetivo e sua consequente so-
brecarga que são fatores que 
contribuem para o absente-
ísmo, entre outras tragédias, 
ecetistas do interior ainda são 
submetidos a trabalhar em 
um ambiente que não tem 
nem sequer serviço de lim-
peza.  

Trata-se aqui das condi-
ções ambientais de trabalho 
e exercer as atividades em 
lugar limpo e asseado, sem 
riscos à saúde e à integridade 
física, é um direito do empre-
gado. Por sua vez, é dever 
do empregador garantir tais 
condições. 

Diretores do SINTECT/
GO em visita às agências, 
sobretudo nas de menor por-
te localizadas no interior do 
Estado, constataram in loco 
a omissão e o descaso dos 
Gerentes Regionais (Revens) 
que dificultam ou não con-
tratam pessoal para realizar 
este serviço.

Não consta dentre os Pla-
nos de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS’s 1995 e 2008) 
vigentes na ECT, o cargo de 
diarista, faxineiro ou auxiliar 
de limpeza. Por não se con-
siderar o serviço de limpeza 

como atividade fim dos Cor-
reios, é facultado à gestão da 
Empresa a sua terceirização. 
Também não consta dentre 
as atribuições específicas de 
carteiros e atendentes comer-
ciais, a atividade de limpeza, 
nem mesmo de forma even-
tual.

No entanto, a inexistência 
de profissionais contratados 
pela ECT para realizar este 
serviço em várias agências, 
tem obrigado carteiros e 
atendentes comerciais a de-
sempenhar este serviço ro-
tineiramente, configurando 
flagrante desvio de função, 
exploração e abuso Regional, 
que também não remunera 
o empregado com nenhum 
centavo a mais pela execução 
de mais este serviço.

Os empregados que têm 
assumido essa responsabi-
lidade, fazem-no numa de-
monstração de respeito aos 
clientes e para não terem que 
trabalhar num ambiente sujo 
ou insalubre, que pode se tor-
nar num chiqueiro. 

Alguns ecetistas chega-
ram a nos revelar o absurdo 
de que a contratação de dia-
ristas estaria vinculada à lu-
cratividade da agência. Um 
verdadeiro absurdo, já que é 
responsabilidade do patrão 
arcar com todos os custos e 
riscos de sua atividade.

Há agências que até atin-

gem a receita, mas que de-
vido à burocracia de um 
contrato que só dura 90 dias, 
não conseguem pessoas inte-
ressadas na vaga do serviço 
de limpeza. Por isso, alguns 
trabalhadores acabam ban-
cando diaristas com dinheiro 
do próprio bolso.

O assunto já foi abordado 
em varias reuniões, relatórios 
e documentos do Sindicato, 
sem que providências fossem 
tomadas para cessar essa con-
duta, uma prova inequívoca 
de que a gestão dos Correios 
em Goiás se beneficia do 
desvio de função e faz vistas 
grossas para o problema. 

Entra Diretor Regional, 
sai Diretor Regional, mu-
dam-se os REVENS e o pro-
blema continua. Todos eles 
têm virado as costas para esta 
justa reivindicação dos traba-
lhadores.  

Já nas unidades dos Cor-
reios localizadas na Capital e 
nas cidades de maior porte, a 
ECT possui contrato de pres-
tação de serviços com empre-
sa interposta responsável por 
efetuar o serviço de limpeza. 

Por que será que apenas 
as maiores agências dos Cor-
reios são contempladas com 
profissionais de limpeza? 
Será que os trabalhadores 

das menores unidades não 
teriam os mesmos direitos 
que os demais, tendo em vis-
ta que desenvolvem as mes-
mas atividades e possuem os 
mesmos cargos? Por que a 
ECT não estende a abrangên-
cia do contrato com a tercei-
rizada a todas as unidades, 
como faz com o serviço de 
vigilância?

Na tentativa de por um 
fim a essa situação, o SIN-
TECT-GO irá propor uma 
representação no Ministério 
Público do Trabalho reque-
rendo a contratação de pro-
fissionais de limpeza para 
todas as unidades.

OMISSÃO E DESVIO DE FUNÇÃO 

Carteiros de várias uni-
dades estão sendo convoca-
dos para fazer treinamento 
de Atendimento em guichê 
e assim substituírem geren-
tes e atendentes em caso de 
férias, licença médica e de-
mais afastamentos, com a 
propaganda de crescimento 
pessoal e profissional. Con-
tudo, o SINTECT- GO alerta 
aos trabalhadores que essa 
prática é desvio de função.

O Sindicato teve acesso a 
um e-mail enviado a várias 

ACs da Reven 02 no dia 06 
de novembro pelo gestor 
da mesma, cujo conteúdo 
informava que os trabalha-
dores fizessem um treina-
mento de Atendimento ao 
Público (confira o e-mail 
abaixo).

A falta de efetivo na DR/
GO é de conhecimento de 
todos os trabalhadores. No 
e-mail fica clara a inten-
ção de obrigar os carteiros 
treinados, como ocorreu 
em Palminópolis e Varjão, 

a assumirem a gerência e 
o atendimento sempre que 
for conveniente para a Re-
ven.

Que crescimento 
pessoal e profissional é 
esse, se, devido à polí-
tica salarial da empre-
sa, o trabalhador não 
acumula o adicional de 
carteiro com a função 
de gerente?

Para resolver o pro-
blema de efetivo, o 
necessário é mesmo a 

realização de concurso pú-
blico. Por isso o Sindicato 
orienta aos trabalhadores a 

não se iludirem com falsas 
propagandas. Abaixo o des-
vio de função!

Regional tenta resolver problema de efetivo nas agências com desvio de função

 “Gerentes,
Está previsto iniciar treinamento em 25/11/2015 para carteiros sobre procedi-

mentos de Atendimento ao Público (Atendente).
O treinamento dos carteiros visa apoiar as unidades em caso de férias, licença 

médica e outros afastamentos do gestor da unidade, haja vista que com efetivo 
ajustado que temos fica complicado enviar empregados de outras unidades para co-
bertura de afastamento do gestor da unidade, ALÉM DE SER UMA EXCELEN-
TE OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL.

Assim, os empregados abaixo relacionados serão indicados para treinamento.
favor consultar escala de férias para verificação se o mesmo não esteja em gozo 

de férias no período, que provavelmente será de 25/11 a 18/12/2015.
Qualquer inconveniente me ligue.”

Desculpinha mais esfarrapada: Revens justificam que a falta de serviço de limpeza se deve à lucra-
tividade das agências. Que vergonha, Sr. Diretor! Até quando vai durar isso?

AlErtA!
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O SINTECT-GO 
está sempre 
atuando, so-

bretudo, para assegurar 
que os trabalhadores 
ecetistas tenham seus 
direitos garantidos. Por 
isso, além das Ações Ci-
vis Públicas já propostas 
nos últimos anos, como 
a Ação de Banco Postal; 
Ação do PCCS 95; Ação 
por indenização por 
assalto em Agência de 
Banco Postal; entre ou-
tras, o departamento ju-
rídico ajuizou três novas 
ações, que se referem à 
acumulação dos adicio-
nais: do AADC e do Adi-
cional de Periculosidade; 
Horas Extras; e Adicional 
de Periculosidade do Tra-
balhador de Empilhadeira.

O Sindicato, assim 
como o Ministério Público 
do Trabalho, entende que 
o AADC e o Adicional de 
Periculosidade são de na-
turezas jurídicas distintas, 
e por isso, ambas devem 
ser pagas ao carteiro que 
realiza suas atividades em 
motocicletas. Contudo, 

os Correios têm resistido 
e vem manobrando essa 
obrigação ao lançar os 
dois adicionais no contra-
cheque do trabalhador e 
depois descontar um dos 
adicionais. 

Por isso, o Sindicato 
está propondo uma ação 
para cobrar a acumula-
ção dos adicionais, e ela 
vem sendo feita indivi-
dualmente, e no máximo 
de grupos de dez em dez, 
aproveitando os colegas 

do mesmo CDD. “A Fede-
ração propôs uma Ação Ci-
vil Pública, porém é muito 
volumosa, e pode levar 
anos para ser soluciona-
da. As ações individuais 
tendem a ser mais rápidas. 
Além disso, temos o domí-
nio e controle do que está 
acontecendo nas ações que 
são nossas, e entendemos 
que é saudável provocar 
os debates nos Tribunais 
Regionais, de forma a criar 
jurisprudência, ao invés 

de propor uma única ação 
de abrangência nacional 
como fez a FENTECT”, 
alegou a advogada Gizeli 
Costa.

Além disso, está sendo 
solicitada indenização por 
dano moral, uma vez que 
se entende que a atitude 
da empregadora (ECT), 
em colocar um adicional 
no contracheque e depois 
retirar, é abusiva.

A outra ação que está 
sendo proposta é em rela-

ção à Hora Extra. Os Cor-
reios pagam a hora extra 
na definição do Acordo 
Coletivo, que é de 70% 
sobre o salário base. Con-
tudo, a legislação e a ju-
risprudência dizem que 
devem ser 50% sobre a re-
muneração total. “Então 
se ele aumentou de 50% 
para 70%, nós queremos 
70%, mas sobre a remune-
ração. Ou ao menos para 
respeitar o Acordo Cole-
tivo, 70% sobre o salário 
base, e mais 50% sobre a 
remuneração, a soma des-
ses dois fatores” esclare-
ceu a Dra. Gizeli.

A última ação proposta 
diz respeito aos trabalha-
dores que utilizam empi-
lhadeiras. Esses trabalha-
dores sujeitam-se ao risco 
de lesões graves ou morte 
por manipularem o gás 
GLP estocado. O adicional, 
neste caso, é de 30% sobre 
o salario base. Em alguns 
processos já foram feitos 
laudos, e o engenheiro pe-
rito considerou a atividade 
perigosa e, portanto, deve 
ser pago o adicional.

SINtECt-GO EM AÇÃO

Três novas ações são ajuízadas pelo Sindicato

Má administração, assédio moral e 
perseguição na Reven 01

GEStÃO lINhA DUrA

Não é de hoje 
que os traba-
lhadores do 

atendimento na Reven 01 
reclamam, e com razão, da 
postura da chefia. O gestor 
anterior foi afastado após 
graves e reiteradas denún-
cias de assédios. Com o 
tempo, mudou-se a gestão, 
mas a política de opressão 
continua.

Nos últimos meses, vá-
rios atendentes comerciais 
procuraram o SINTECT-
GO para reclamar do assé-
dio moral que têm sofrido 
por parte da gestora da 
REVEN 01. A maioria dos 

trabalhadores recla-
mam das cobranças 
e exposições exces-
sivas; outros rela-
taram que têm sido 
deslocados para 
agências de forma 
aleatória; pedidos 
de transferência são 
aceitos no sistema 
porém a REVEN 
mantém o trabalha-
dor na AC de origem; as 
permutas acordadas com a 
própria gestora não são de 
fato colocadas em prática; 
entre outros. 

São vários os casos de 
trabalhadores que tem que 

deslocar mais de 20 qui-
lômetros para trabalhar, 
sendo que há uma ou mais 
Agências próximas de sua 
residência. Muitos destes, 
inclusive, já fizeram soli-
citação de transferência ou 
permuta com outro traba-

lhador. Contudo, 
mesmo a transfe-
rência sendo apro-
vada pelo sistema, 
ela é negada pela 
gestora da RE-
VEN. No caso das 
permutas, elas são 
aprovadas em um 
primeiro momen-
to, mas na hora de 
se concretizarem 

de fato, são negadas. Falta 
diálogo, bom senso e flexi-
bilidade da gerente regio-
nal.

Além disso, os atenden-
tes comerciais reclamam da 
cobrança que têm sofrido 

para que vendam produtos 
e serviços independente da 
categoria e das caracterís-
ticas da agência. Eles rela-
taram que são tratados de 
modo inadequado, por ve-
zes humilhante, e não raras 
vezes em tom ameaçador.

O SINTECT-GO enviou 
diversos ofícios para a Di-
retoria Regional dos Cor-
reios em Goiás para que 
os problemas apresenta-
dos fossem averiguados e 
a gestora orientada. Se a 
situação continuar, o Sin-
dicato tomará as devidas 
providências, como fez no 
caso do gestor anterior.
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VI COrtECt

Sindicato convoca Congresso da 
Categoria para janeiro

O SINTECT-GO 
realizará duran-
te os dias 30 e 

31 de janeiro de 2016 o VI 
Congresso Regional dos 
Trabalhadores dos Cor-
reios e Telégrafos em Goiás 
(CORTECT).  O Congresso 
ocorrerá no Auditório do 
Hotel Serras de Goyaz, lo-
calizado na Av. Paranaíba, 
nº 1445, Centro, Goiânia, a 
partir das 8h. 

Considerado um dos 
mais importantes fóruns 
da categoria, o CORTECT 
é o órgão máximo de de-
liberação do SINTECT-
GO, cuja realização deve 

ocorrer a cada três anos ou 
uma vez a cada mandato, 
conforme determina arti-
go 11º do Estatuto Conso-
lidado do Sindicato.

Segundo o Estatuto do 
Sindicato, toda a diretoria 
colegiada e os atuais dele-
gados sindicais são dele-
gados natos para o fórum. 
Além deles, participam do 
Congresso todos os filia-
dos que se candidatarem e 
forem devidamente eleitos 
pelo voto ou por aclama-
ção em sua unidades para 
representar a categoria no 
evento.

Durante o CORTECT, 

os trabalhadores pro-
põem e decidem sobre 
mudanças no Estatuto 
do Sindicato; discutem 
temas relevantes para a 
categoria, e apresentam 
textos e teses sobre os 
temas apresentados no 
Edital de Convocação do 
congresso. Além disso, 
o VI CORTECT é uma 
oportunidade para que 
os trabalhadores conhe-
çam a fundo o movimen-
to sindical e o seu sin-
dicato, bem como para 
reconhecer a importância 
do SINTECT-GO nas lu-
tas da categoria.

INSCRIção DE CANDIDATo A DElEgADo (A) No vI CoRTECT

NoME: 

MATRíCulA:   

CElulAR:                                                             

E-MAIl:

uNIDADE

Trabalha sábado (  ) Sim  (  ) Não

DIAS 30 E 31 DE jANEIRo EM goIâNIA

REgRAS
• Podem ser candidatos apenas os filiados ao Sindicato;
• Prazo das inscrições: 1º a 15/12;
• As eleições, quando necessárias, serão realizadas entre os dias 16 a 23/12;
• A cada 15 trabalhadores por local de trabalho será eleito um delegado;
• Nas unidades que tenham no mínimo sete trabalhadores será garantido uma vaga de 
delegado;
• Será assegurada a cota de 30% de mulheres, desde que as interessadas se inscrevam.

As inscrições para dele-
gado do VI CORTECT po-
dem ser realizadas a partir 
do dia 1º de dezembro, en-
cerrando se o prazo no dia 
15 de dezembro de 2015. 
Quando o número de ins-
critos for superior à quanti-
dade de vagas por unidade 
de trabalho serão realizadas 
eleições para definir os re-
presentantes dos trabalha-
dores. As eleições acontece-
rão entre os dias 16 a 23 de 

dezembro nas unidades. 
Para se inscrever, os can-

didatos precisam ser filia-
dos ao SINTECT-GO, preen-
cher a ficha que se encontra 
abaixo e entregá-la pessoal-
mente na secretaria do SIN-
TECT/GO, ou a um diretor 
do sindicato, ou ainda enviá
-la por e-mail ou fax. 

Após as eleições dos can-
didatos inscritos, no início 
de janeiro de 2016, será di-
vulgada no site do Sindica-

to a listagem completa dos 
participantes do VI COR-
TECT.

As regras para a eleição 
de delegados estão no qua-
dro ao lado. Leia atenta-
mente e não perca tempo, 
pois não serão aceitas, em 
nenhuma hipótese, inscri-
ções fora do prazo.

Não fique de fora, parti-
cipe! Faça já a sua inscrição. 
É você que decide e constrói 
o sindicato ao qual é filiado.

Delegados do CoRTECT Participantes do vI Congresso
Delegados Natos: Delegados Eleitos:
Diretoria Colegia-
da e todos os dele-
gados sindicais.

Candidatos regularmente 
inscritos, que tenham sido 
eleitos ou aclamados nas uni-
dades segundo nº de vagas.
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Visando propi-
ciar mais qua-
lidade de vida, 

com comodidades e faci-
lidades aos seus filiados, 
o SINTECT-GO passa a 
oferecer novos serviços, 
como os convênios. Ago-
ra, o ecetista que é filia-
do ao Sindicato poderá 
contar com descontos na 
hora de comprar um carro 
novo, fazer um consórcio, 
abastecer o carro ou pagar 
um plano funerário. Os 
tais convênios são válidos 
até o final do ano de 2016.

Ao comprar um veí-
culo na Saga Concessio-
nária, o ecetista filiado ao 
SINTECT-GO terá preços 
e condições exclusivas, 
atendimento personaliza-
do, primeira revisão grátis 
e mais R$500,00 de bônus 
para a compra de acessó-
rios. Já o convênio com a 
Saga Consórcio, oferece ao 
trabalhador condições fa-
cilitadas e taxas reduzidas 
na hora de fazer um con-
sórcio, seja para compra 
de imóvel, automóveis ou 
serviços. Com o convênio 
entre o SINTECT-GO e o 
Posto Xodó, o trabalha-
dor filiado terá desconto 
na hora de abastecer com 

Gasolina 
Comum 
ou Eta-
nol Co-
mum em 
uma das 
quinze 
unidades 
da rede. 
Para ter 
direito 
ao des-
conto, 
o filia-
do deve 
apresentar o adesivo do 
convênio, que será distri-
buído pelo Sindicato, e 
realizar o pagamento com 
dinheiro ou cartão de dé-
bito. Não há uma regra 
estipulada para o valor do 
desconto que será dado, 
mas o Posto Xodó garante 
o menor preço sempre.

Já com o programa de 
benefícios MultPaz da Paz 
Universal, o trabalhador 
terá descontos na hora 
de contratar o serviço de 
assistência funerária, po-
dendo optar pelo atendi-
mento em 94 municípios 
e distritos goianos (Aba-
dia de Goiás, Acreúna, 
Adelândia, Agua limpa, 
Aloândia, Anhanguera, 
Anicuns, Araçu, Aragoia-

nia, Aurilândia, Aveli-
nopolis, Bela Vista, Bom 
Jesus, Brasilândia, Bra-
zabrantes, Buriti Alegre, 
Buriti de Goiás, Cachoeira 
de Goiás, Caldas Novas, 
Caldazinha, Campo Per-
dizes, Carlândia, Catalão, 
Caturai, Cezarina, Córre-
go do Ouro, Corumbaíba, 
Cristianópolis, Cromínia, 
Cumari, Edealina, Edéia, 
Fartura, Fazenda Nova, 
Firminópolis, Goiândira, 
Goianira, Goiatuba, Gru-
pinho, Guapó, Hidrolân-
dia, Indiara, Inhumas, 
Israelândia, Itaberaí, Itu-
açu, Itumbiara, Ivolândia, 
Jandaia, Jaupaci, Joviâ-
nia, Leopoldo de Bulhões, 
Linda vista, Mairipotaba, 
Marcianópolis, Marzagão, 
Meia Ponte, Missianopo-

lis, Moiporá, 
Morrinhos, 
Mossame-
des, Nazá-
rio, Neró-
polis, Nova 
Aurora, 
Nova Vene-
za, Palmei-
ras de Goi-
ás, Palmelo, 
Palmeuna, 
Palminópo-
lis, Panamá, 
Paraúna, 

Pilôandia, Piracanjuba, 
Pires do Rio, Pontalina, 
Porteirão, Possilândia, 
Professor Jamil, Rio Quen-
te, Rochedo, Roselândia, 
Rui Barbo, Sanclerlândia, 
Santa Bárbara de Goiás, 
Santo Antônio de Goiás, 
São João da Paraúna, São 
Luiz de Montes Belos, 
São Pedro, Silvania, Sil-
volândia, Turvânia, Var-
jão, Vianópolis e 
Vicentinópolis).  
No Plano Fa-
miliar, o titular 
pode colocar o 
esposo (a), filhos 
solteiros, ente-
ados, pai, mãe, 
sogro e sogra 
como dependen-
tes. Além disso, 

o ecetista filiado também 
tem acesso a uma ampla 
rede conveniada com des-
contos especiais nas áreas 
médica, odontológica, la-
boratório, farmácia, aca-
demia, cursos de aperfei-
çoamento, turismo, entre 
outros.

Com a APROCAR, os 
filiados terão 40% de des-
conto na hora que aderi-
rem o serviço de proteção 
veicular, que cobre roubo, 
furto, colisão e incêndio. 
Já a Clínica Brasil Sá, Cen-
tro Integrado em Saúde, é 
para o ecetista que precisa 
de um atendimento médi-
co e/ou odontológico que 
não é oferecido pela Pos-
talSaúde.

Para ter direito aos be-
nefícios dos convênios, o 
ecetista precisa compro-
var que é filiado ao SIN-
TECT-GO. 

Sindicato fecha convênios com 
diversas empresas

NOVOS SErVIÇOS

Empresas parceiras

Saiba mais acessando o site ou ligando na secretária do SINTECT-GO
(http://www.sintectgo.org.br/novo/index.php/comunicacao/convenios)

Falecimento

É com grande pesar que comunicamos o 
falecimento do companheiro João Carlos 
Silva Santos, ocorrido no dia 1º de novem-
bro. João Carlos trabalhava no CDD Apa-
recida de Goiânia.

Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT-GO • GESTÃO 2014/2017

Filiado à Fentect/CUT
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