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Campanha Salarial

Assinado o ACT 2016/2017 

Após quase dois 
meses de ne-
gociações, no 

último dia 20 de setem-
bro o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2016/2017. O 
quórum de 2/3 para a as-
sinatura do Acordo pelo 
Comando de Negociações 
da FENTECT foi atingido 
no dia 16 na Assembleia 
promovida pelo Sindicato 
de Roraima, que também 
aprovou a proposta.  O 
ACT assinado garante 6% 
de reajuste salarial a partir 
de agosto/2016 e mais 3% 
a partir de fevereiro/2017, 
além da incorporação to-
tal da GIP e de um reajus-
te de 8,74% nos benefícios.

Retrospecto

A Campanha deste 
ano teve inicio com duros 
ataques aos direitos dos 
trabalhadores. A ECT pro-
pôs  reajuste rebaixado de 
6,74% nos salários e be-
nefícios e vários ataques 
aos direitos dos trabalha-
dores, como diminuição 
dos vales alimentação/
refeição, fim do vale cul-
tura, fim do vale peru, 
flexibilização da jornada 
de trabalho, implantação 
do Banco de Horas, entre 
outros. A categoria reagiu 
lotando as assembleias do 
dia 06 de setembro e re-
jeitando todo o pacote de 
maldades. 

Com a forte mobiliza-
ção nacional, que anun-

ciava a eclo-
são de uma 
greve que 
seria a maior 
dos últimos 
tempos, a 
ECT voltou 
atrás e re-
cuou de seus 
a t a q u e s , 
m a n t e n d o 
c o n q u i s t a s 
dos acordos 
anteriores. 

A p e s a r 
da maioria 
da direção 
do SIN-
T E C T - G O 
orientar pela 
rejeição da última propos-
ta, a soma dos votos das 

assembleias realizadas no 
interior do Estado e dos 
votos apurados na Assem-

bleia Geral foi suficiente 
para Goiás aprovar a pro-
posta da ECT. 

Sem avanços nas cláusulas sociais e longe de contemplar a pauta de reivindicações, última proposta econômica 
da ECT dividiu a categoria e foi aprovada pela maioria das assembleias no país.  

Cerimônia de assinatura do ACT 2016/2017

Veja como ficou o ACT 2016/2017
• Incorporação total da GIP no valor de R$100,00 a partir de agosto de 2016;
• Reajuste salarial de 6% a partir de 01/08/2016 e 3% a partir de 01/02/2017. O aumento salarial 
incide nos adicionais, como o AADC, AAG e AAT.
• 8.74% (IPCA) aplicado sobre todos os benefícios;
• Manutenção do vale cultura;
• Manutenção do ticket extra de fim do ano (vale peru) no valor de R$969,18; 
• Auxílio vale transporte independente da quilometragem. Não haverá mais limite 120 km para 
o recebimento do benefício, que poderá ser por transporte legalizado (como ACT anterior es-
tipulava) ou não legalizado (atual ACT 2016/2017 - Cláusula 52 - VALE-TRANSPORTE E JOR-
NADA DE TRABALHO IN TINERE - Parágrafo segundo). O valor do transporte será recebido 
pelo (a) trabalhador (a) em pecúnia (espécie).
• Acrescido no parágrafo 10 da cláusula 28 – ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR E ODON-
TOLÓGICA, que retira o poder da “Comissão Paritária” e o devolve às assembleias dos sindi-
catos;
• Não à privatização! Está registrada em ata a manifestação do presidente dos Correios de que 
a empresa não será privatizada.

Alguns pontos ainda pendentes de discussão entre a Empresa e FENTECT
• Abono de todos os dias em que houve greves/paralisações locais e nacionais;
• Os 70% sobre o Abono Pecuniário de Férias;
• Extensão da licença parternidade para 20 dias;
• Reajustes nas funções (quebra de caixa/motorizado, entre outras),
• Realização de concurso público.

Trabalhadores aprovando a proposta em votação

Trabalhadores rejeitando a proposta 
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REFORMA TRABALHISTA

A 4ª turma do Tri-
bunal Regional 
do Trabalho da 

18ª Região em Goiás (TRT—
GO) julgou, no último dia 
25, favoravelmente uma 
ação plúrima referente a 
acumulação do Adicional de 
Atividade de Distribuição e/
ou Coleta Externa (AADC) 
e o adicional de periculosi-
dade para os carteiros que 
exercem suas atividades em 
motocicletas. A 1ª turma do 
TRT-GO também já havia 
julgado o processo e deferi-

do pelo paga-
mento cumu-
lativo dos dois 
adicionais, por 
entender que 
os mesmos são 
de naturezas 
distintas.

O Sindi-
cato está pro-
pondo ações 
individuais 
plúrimas (grupos de até dez 
trabalhadores) ao invés de 
propor uma ação coletiva, 
por ser um assunto novo 

para o Tribunal. “As ações 
plúrimas dão muito mais 
trabalho, contudo, gera um 
debate maior em torno de 
um assunto que é novo, e 

não corre risco de 
ter uma negativa 
geral, como po-
deria ocorrer em 
uma ação civil pú-
blica”, explicou a 
advogada do SIN-
TECT-GO, Gizeli 
Costa. 

Agora, todas 
as turmas do TRT 
foram favoráveis 

a ação do Sindicato. Confi-
ra os acórdãos das decisões 
no site do Sindicato (http://
www.sintectgo.org.br/).

AÇÕES DO JURÍDICO

 TRT-GO condena ECT a pagar, cumulativamente, 
AADC e do Adicional de Periculosidade

Sentença da 4 ª turma

Rádio SINTECT-GO 
Sindicato lança seu novo veículo de comunicação. A rádio já está no ar e a sua progra-
mação está em fase de construção. Para ouvir, acesse o site http://www.sintectgo.rg.br.

12h de jornada de trabalho, proposta pelo Gover-
no Temer, será apresentada em 2017 

A proposta de re-
forma trabalhis-
ta que seria en-

caminhada ao Congresso 
Nacional até o final deste 
ano só será apresentada no 
segundo semestre de 2017, 
informou o ministro do 
trabalho, Ronaldo Noguei-
ra,  no último dia 21 de se-
tembro. Entre os diversos 
pontos da pauta está a po-
lêmica proposta de jorna-
da de trabalho de 12h.

A proposta de jornada 
de 12h consiste na distri-
buição das horas de tra-
balho ao longo da semana 
através dos Acordos de 
Trabalho. Segundo o mi-
nistro, uma categoria pode 
decidir trabalhar mais du-
rante a semana para não 
trabalhar aos sábados. O 
presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), Robson Andrade, 

defende a jornada de até 
12 horas.

Atualmente os contra-
tos de trabalho com jor-
nadas de trabalho supe-
riores a oito horas diárias 
são frequentemente ques-
tionados pela Justiça do 
Trabalho, que ainda não 
reconhece legalmente  a 
jornada mais longa. Com 
a formalização da jornada 
de 12h diminuiria os em-
bates relativos a essa ques-
tão, segundo o ministro do 
trabalho.

Além disso, dois mode-
los de trabalho, contratos 
por produtividade e por 
horas trabalhadas, serão 
apresentados também na 
proposta de reforma traba-
lhista. No caso do contra-
to por horas trabalhadas, 
segundo o ministro, o 13º, 
FGTS e férias devem ser 
pagos de forma proporcio-

nal. 
Vale res-

saltar que o 
adiamento 
da apre-
sentação 
da reforma 
trabalhista, 
bem como 
da reforma 
previden-
ciária, só 
aconteceu 
por causa 
da pres-
são feita 
pelos mo-
vimentos 
sindicais e 
pelo povo 
diante das 
medidas 
apresentadas. Paralisa-
ções nacionais e regionais 
foram e estão sendo reali-
zadas junto à classe traba-
lhadora para barrar defini-

tivamente os ataques.
Ainda que os trabalha-

dores dos Correios não te-
nham participado de para-
lisações ou atos no dia 22 
de setembro, o SINTECT-

GO reafirma seu com-
promisso de junto com as 
Centrais Sindicais mobili-
zar a categoria contra a re-
tirada de direitos proposta 
pelo Governo.
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ORGANIZAÇÃO DA CATEGORIA

IV Encontro Regional de Atendentes Comerciais é 
realizado pelo SINTECT-GO

No ultimo dia 10 
de setembro, 
cerca de 60 aten-

dentes comerciais da DR/
GO participaram do IV En-
contro de Atendentes Co-
merciais de Goiás, promo-
vido pelo SINTECT-GO. O 
evento, que foi realizado no 
Hotel Serras de Goyaz, em 
Goiânia, discutiu principal-
mente sobre a conjuntura 
política do país, sobre a 
Campanha Salarial, privati-
zação dos Correios, assédio 
moral, entre outros.

A quarta edição do 
evento foi muito importan-
te para a organização do 
movimento sindical, uma 
vez que se expôs a neces-
sidade da participação dos 
atendentes comerciais nas 

diversas lutas tra-
vadas pelas cate-
gorias, não só na 
Campanha Sala-
rial. 

Após o café da 
manhã e o creden-
ciamento,  os dire-
tores do SINTECT-
GO deram as boas 
vindas aos partici-
pantes e falaram da 
importância do En-
contro. A primeira 
palestrante, a pro-
fessora Ana Lúcia da Silva 
do Centro Cultural Eldo-
rado dos Carajás, fez uma 
análise de conjuntura po-
lítica e explicou como que 
os trabalhadores devem se 
mobilizar diante da retira-
da de direitos e ataques.

Ainda na parte da ma-
nhã, a psicóloga Dra. San-
dra Maria de Souza  falou 
sobre o assedio moral nas 
relações de trabalho. Ela 
esclareceu como o assédio 
pode acontecer no ambien-
te de trabalho, bem como 
situações em que ele pode 

ser identificado e, 
principalmente, 
como denunciar. 
Após o almoço, 
o diretor sindical 
Wesley F. Martins 
falou sobre o pro-
cesso de privatiza-
ção dos Correios, 
esclarecendo as 
dúvidas e mobili-
zando os trabalha-
dores.  A Campa-

nha Salarial 2016 também 
foi abordada pela diretoria 
colegiada do SINTECT-
GO. O Encontro Regional 
de atendentes foi encerrado 
com um churrasco e com o 
show do grupo de pagode 
Muleke Ousado.

O atendente comercial 
da AC Coimbra, George 
Pereira Ataide, participou 
pela primeira vez do En-
contro e 
gostou 
muito. “ É 
importan-
te a gente 
receber es-
sas orien-
tações 
aqui no 
Encontro. 

Gostei muito da palestra da 
professora Ana Lúcia, que 
trouxe informações impor-
tante,  que as vezes a gen-
te sabe, mas não tem tanta 
profundidade”, afirmou. 
Já a atendente da AC Urias 
Magalhães, Leonice Barreto 
de Oliveira, participou pela 
segunda vez do evento e 
gostaria que o Sindicato o 
realizasse todos os anos.

No dia 21 de se-
tembro, durante 
a assinatura da 

ata do fechamento do ACT 
2016/2017, o presidente 
dos Correios, Guilherme 
Campos, garantiu que a 
ECT não será privatizada. 
Segundo ele, a Empresa 
continuará sendo estatal 
enquanto Michel Temer for 
Presidente. A declaração 
foi registrada na ata (con-
fira no site do SINTECT-
GO).

Esse recuo do governo 
em privatizar os Correios 
deve-se as mobilizações 
que a categoria vem fazen-
do nos últimos meses. O 
SINTECT-GO, por exem-
plo, distribuiu carta aberta 
a população, realizou au-
diência publica, realizou 
seminário e tratou do tema 
no IV Encontro Regional de 
Atendentes Comerciais. A 
FENTECT e outros sindica-
tos também se mobilizaram 
para barrar a privatização, 

com o SINTECT-AL, SIN-
TECT- PE e SINTECT – DF.

Apesar da fala de Gui-
lherme Campos estar regis-
trada em ata da Federação, 
não há nenhum documento 
que comprove que isso não 
vai acontecer, nenhuma 
afirmação do presidente 
Michel Temer declarando 
que não irá privatizar os 
Correios. Desse modo, os 
trabalhadores não podem 
confiar totalmente que a 
Empresa não será privati-

zada. A qualquer momento 
o governo pode mudar de 
posição e os ecetistas pre-

cisam estar alertas e mobi-
lizados para impedir a pri-
vatização.

PRIVATIZAÇÃO

Pressionado, Guilherme Campos afirma que 
Correios não deve ser privatizado

Reunião no dia 21 para assinatura da ata do ACT
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Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT-GO • GESTÃO 2014/2017

Filiado à Fentect/CUT
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Veículo de Comunicação do 

SINTECT-GO •  Gestão 2014/2017

Diretor de Comunicação e 
Imprensa: Wesley F. Martins

Jornalista: Laryssa Machado (JP 3123)

Fone: (62) 3280.4415 Rua Anhangá , 
Qd.32A, Lt.25 Vila Brasília - 

CEP 74.911-380 
Aparecida de Goiânia (GO)

E-mail:imprensa@sintectgo.org.br  
sintect1go@gmail.com

Site: www.sintectgo.org.br  
Twitter: t/sintectgo  

Facebook: f/sintect-GO

Candidatos da categoria disputam vagas

No próximo domingo, 02 de outubro, os brasileiros irão às urnas para, mais uma vez, eleger seus representantes. O SINTECT-GO 
considera muito importante o papel deste dever cívico. 

Ter um representante que compreenda os anseios da categoria sempre foi o desejo de muitos ecetistas, que sempre se queixa-
ram de não ter políticos que os representasse no parlamento. Desta vez pode ser diferente. A Empresa forneceu ao SINTECT-GO a listagem 
dos trabalhadores que estão de licença para atividades de campanha política, e a Diretoria Colegiada entendeu a necessidade de divulgar 
estes nomes, para que toda a categoria possa avaliar.

ELEIÇÕES 2016

 SINTECT-GO fecha convênios com farmácias
REMÉDIOS MAIS BARATOS

O Sindicato fe-
chou recen-
temente uma 

parceria com as farmá-
cias Drogasil e Droga-
Raia, através da Rede 
Univers. Com o convê-
nio, trabalhador filiado 

ao SINTECT-GO terá 
descontos de até 30% em 
ofertas especiais de me-
dicamentos, de até 15% 
em medicamentos de 
marca e genérico tarja-
dos, e até 5% em produ-
tos de perfumaria, higie-

ne pessoal e beleza.
O desconto só será vá-

lido para o pagamento a 
vista (dinheiro ou débi-
to) e mediante apresen-
tação do cartão do con-
vênio, que já está sendo 
entregue aos filiados. 

Abadia de Goiás
Edna Claudia Borges

Aloândia
Ismael Rodrigues de Sousa

Alto Paraiso de Goiás
Solom Silvio G. de Mendonça

Aparecida de Goiânia
José V. Gentil - CDD Aparecida

Aragarças
Marcilon M. dos Santos

Araguapaz
Euripedes Florencio da Silva

Aurilândia
Dalton Matos de Freitas

Bom Jardim de Goiás
Claudete Bento da Costa

Cachoeira Dourada
Manoel Panta dos Reis Neto

Caçu
Divino Eterno M. da Silva
José dos Reis

Campinorte
Cosme Jose da Silva

Campos Verdes
Osmar Eduardo Dias

Damolândia
Donizete E. da Cunha

Goianápolis
Marcelo Ferreira Brito

Goiânia
Ariovaldo A. Fialho Cintra - GEOPE
Junio P. da S. Rocha - CDD Bandeiras
Marconi José Cruz - CDD Padre Pelágio
Mustafá Lima de Araujo - GSEMP

Itaguaru
Márcio Divino da Silva

Itumbiara
Márcio José Martins

Jataí
Oneir da Silva Souza

Maurilândia
Weber do Vale Soares

Morrinhos
Antônio de O. Ávila Junior

Nerópolis
Carlos Antônio da Silva

Nova Crixás
Fernando T. de Oliveira

Nova Veneza
Fabrício Consolado Ribeiro

Palestina De Goiás
Joabes Pereira Neto

Porteirão
Eronaldo de Souza Oliveira

Professor Jamil
Flávio Paiva Melo

Lista dos Candidatos

Santa Helena de Goiás
Geovani C. dos Santos

Serranópolis
Diogo Garcia Dutra

Varjão
Dorval Bento da Silva Filho

Mundo Novo
Juarez da Silva Pinheiro


