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EDITORIAL

Mais um ano está chegando ao fim. 2016 foi um ano difícil não só para os ecetistas, mas para toda a classe trabalhadora, 
principalmente após o golpe a democracia e ao estado de direito, face às ameaças de retirada de conquistas anteriores. Re-
forma da previdência, PEC 55, privatização, flexibilização da CLT, foram alguns dos diversos pontos combatidos pela classe 
trabalhadora nesse ano. Em 2017, o desafio deverá ser ainda maior.

A aprovação da PEC 55, representa o maior retrocesso na história desse país. Ao congelar gastos ¬sociais por 20 anos e 
os investimentos públicos serem reduzidos, principalmente na saúde e na educação, a qualidade desses serviços será  to-
talmente prejudicada. Além disso, com o congelamento do valor do salário mínimo, que só será reajustado apenas com a 
inflação, o aumento das desigualdades sociais, entre outros, serão inevitáveis.

Além disso, há também a reforma da previdência, que se for aprovada no Congresso em 2017 fará os brasileiros traba-
lharem por mais tempo para se aposentarem. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287 determina que o trabalhador 
contribua no mínimo 25 anos com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e que tenha 65 anos de idade para se aposen-
tar, tanto homem, como mulher. Ainda sim, o trabalhador só terá acesso ao valor integral da aposentadoria se ele trabalhar 
formalmente por 49 anos. Assim, uma pessoa que começa a trabalhar com 21 anos, ao longo de 49 anos trabalhando sem 
parar, terá 70 anos quando se aposentar, isso se as regras não mudarem até lá. Quem vai conseguir chegar a esta idade com 
saúde para trabalhar? Uma vez que a PEC 55 irá reduzir os gastos na saúde pública, que já não é das melhores?

Ainda há o fantasma das privatizações, que aos poucos vai tomando forma. Em julho desse ano, o governo federal assen-
tiu a privatização de seis distribuidores de energia da Eletrobrás que atendiam o Acre, Alagoas, Amazonas, Rondônia, Ro-
raima e Piauí. Elas deverão ser vendidas até dezembro de 2017. Os Correios, Casa da Moeda, Caixas Seguros, são algumas 
das estatais que terão o capital aberto pelo governo nos próximos anos. Com a privatização, haverá demissões, planos de 
demissão voluntária para os que ficarem, mão de obra terceirizada, fim de concursos públicos, degradação das relações de 
trabalho, fragmentação da organização sindical, achatamento salarial, ausência de garantias para os terceirizados, queda no 
valor dos salários e benefícios, dificuldades nas negociações coletivas, entre outros.

Como se não bastasse, na DR Goiás, a velha política retornou ao poder. Apesar de nossas tentativas de barrar o retrocesso 
na Regional, gestores do passado, com históricos de política de repressão e assédio, buscam alcançar as funções estratégicas 
na Empresa. Por meio de indicação política partidária, essas pessoas, que sempre estiveram no comando, procuram passar 
a imagem de que irão resgatar a credibilidade da ECT. Contudo, o interesse deles é unicamente por espaço político, querem 
apenas se beneficiar, e esquecem que gestão é feita com ética, respeito, responsabilidade e motivação ao trabalhadores, prin-
cipalmente nos momentos de fragilidade, como esse que a Empresa vem enfrentando, com dificuldades financeiras, redução 
do quadro de funcionários com PDV, falta de contratação, ausência de política de RH, entre outros. 

Por isso, mais do que nunca, é preciso ampliar a luta pela preservação dos nossos direitos, conquistados ano a ano através 
de muita mobilização. Não podemos nos abater, pois é de nossa força e união que a resistência irá brotar. 

Desejo a todos que encontremos o renascer de nossas esperanças e o renovar de nossas energias no seio de nossas famílias 
durante as festas de fim de ano, para que façamos de 2017 um ano de grandes vitórias.

Secretário Geral
Eziraldo Santos Vieira

SINTECT-GO

2017 será um ano de lutas e resistência! 

O SINTECT-GO deseja que em 2017 todos os ecetistas tenham mais 
perseverança e lutem para garantir os direitos da categoria e realizar novas conquistas.

Boas Festas e um próspero Ano Novo!

                                       São os votos da Diretoria Colegiada do SINTECT-GO
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Os trabalhadores 
filiados ao SIN-
TECT-GO inte-

ressados em participarem 
do processo eleitoral da 
Diretoria Colegiada e do 
Conselho Fiscal do SIN-
TECT/GO para o triênio 
2017/2020 podem inscrever 
suas chapas até o dia 02 de 
janeiro de 2017. 

O processo eleitoral, 
que está sendo realizado 

de acordo com o Artigo 48º 
do Capítulo XII do Estatu-
to da Instituição, foi aberto 
no dia 16 de dezembro des-
te ano, quando ocorreu As-
sembleia Geral para a elei-
ção da comissão eleitoral e 
aprovação do calendário. 
Na ocasião, a comissão 
eleitoral também foi em-
possada.

A Campanha eleitoral 
ocorrerá de 24 de janeiro a 

08 de fevereiro, 
e as eleições se-
rão realizadas 
no dia 10 de fe-
vereiro de 2017. 
Confira o calen-
dário comple-
to do processo 
eleitoral no site 
do Sindicato 
(ht tp : / /www.
sintectgo.org.
br/novo).

Assembleia Geral abre processo eleitoral
ELEIÇÕES

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES PARA O TRIÊNIO 2017/2020; 
• 15/12/2016 - Assembleia de Eleição e Posse da Comissão Eleitoral; 

(art. 53); 
• 16/12/2016 - Primeira Reunião da Comissão Eleitoral; (art. 54 a); 
• De 19/12/2016 a 02/01/2017 – Prazo para inscrição de chapa; (art. 54 b); 
• 04/01/2017 - Divulgação das Chapas e nomes dos candidatos no 

mural do Sindicato; (art. 54 c); 
• 05 e 06/01/2017 - Prazo para impugnação de candidaturas; (art. 54 

d e art. 65); 
• 09 a 11/01/2017 – Julgamento das impugnações; (art. 54 ”e” c/c art. 

66); 
• 12/01/2017 – Publicação do resultado do julgamento das impugna-

ções no mural do sindicato; (art. 54 f); 
• 16/01/2017 - Prazo final concedido às chapas para protocolo de re-

cursos contra impugnações sofridas ou para substituição de candidatos; 
(art. 54 g); 

• 17 e 18/01/2016 – Julgamento dos recursos contra as impugnações 
e deliberação quanto aos nomes indicados para substituição; (art. 54 h); 

• 19/01/2016 – Publicação das decisões da Comissão Eleitoral em re-
lação aos recursos propostos contra impugnações, no mural do Sindica-
to, e notificação aos representantes das chapas; (art. 54 i); 

• 20/01/2017 – Data final para substituição dos nomes impugnados 
cujo recurso não foi acatado pela Comissão Eleitoral; (art. 54 j);

• 23/01/2017 - Divulgação das Chapas e de seus respectivos candida-
tos no Site e no mural do Sindicato; (art. 54 K); 

• 24/01/2017 a 08/02/2013 – Período de Campanha Eleitoral; e
•  (art. 54 L); 10/02/2017 – Eleições

EXCLARECIMENTOS

Diversos aprova-
dos no concurso 
público de 2011 

estão recebendo carta da 
ECT informando que o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) negou registro de 
admissão e determinou que 
acompanhassem a Ação Ci-
vil Pública (ACP) 0001035-
92.2013.5.10.0015. Na ação, 
o Ministério Público do Tra-
balho questiona a não-con-
vocação de concursados no 
cadastro de reserva, nas va-
gas de carteiros, operadores 
de triagem e transbordos e 
atendentes comerciais, do 
concurso de 2011. Em Goi-
ás, são 368 trabalhadores, 
conforme lista fornecida 
pela empresa. 

Contudo, o departamen-
to jurídico do SINTECT-GO 

esclarece que o TCU 
não está determinan-
do a demissão dos 
trabalhadores, mas 
só fará o registro de 
admissão quando a 
decisão da ação civil 
pública for julgada. O 
Tribunal é responsá-
vel pelo registro das admis-
sões na ECT, e várias delas 
ocorreram após a prorro-
gação do prazo de validade 
do concurso, em razão da 
ação que tramita em fase de 
recurso no TRT10ª Região 
(Tribunal Regional do Tra-
balho da 10ª Região – Dis-
trito Federal e Tocantins). 

A ação deve tramitar 
ainda no Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) e 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), uma vez que é de 

conhecimento geral que a 
Empresa pretende discutir 
se a contratação de mão de 
obra terceirizada (MOT), da 
forma que está sendo feita, 
está mesmo irregular. Ain-
da sim, o TRT 10ª Região 
confirmou o entendimento 
de que a utilização irregular 
de MOT pela ECT atribui ao 
concursado o direito de ser 
contratado.

O tema foi bastante dis-
cutido durante o Encontro 
Jurídico dos Advogados 

dos Sindicato dos Tra-
balhadores dos Cor-
reios deste ano, que 
ocorreu nos dias 02 e 
03 de dezembro, em 
Goiânia-GO. Os advo-
gados dos sindicatos 
participantes conclu-
íram que os trabalha-

dores nesta situação devem 
filiar-se ao sindicato de sua 
base, para que, além das 
providências coletivas, pos-
sam também ser auxiliados 
individualmente, tanto nos 
processos administrativos 
junto ao TCU, tanto em de-
mandas judiciais.

Os advogados também 
indicaram aos sindicatos 
que seja solicitado da ECT 
lista de terceirizados, por 
DR, e a lista de cadastro 
reserva do concurso 2011 

(com nome – data de ad-
missão – cargo – lotação – 
rescisão - cópia do contrato 
– edital de licitação). Eles 
também entendem que se-
ria pertinente uma ação dos 
sindicatos para fortalecer as 
contratações já realizadas 
e validar a contratação dos 
concursados ainda na lista 
de espera, enquanto o ACP 
está tramitando.

Ainda sim, nada impede 
que os Correios interprete a 
decisão de uma forma que 
o Sindicato entende como 
equivocada, de que o TCU 
está dando autorização 
para a Empresa rescindir os 
contratos. Contudo, o SIN-
TECT-GO vai defender o 
interesse dos trabalhadores, 
pois entende que ela deve 
contratar os concursados.

TCU nega admissões dos aprovados no concurso 
dos Correios  de 2011 
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AÇÕES DO JURÍDICO

Jurídico atuante: Sindicato forte
O departamento jurídico do SINTECT-GO representa força indispensável na defesa dos direitos dos trabalhadores dos Correios em Goiás. 

Durante todo o ano de 2016 o departamento continuou executando as ações já existentes e propôs novas ações em favor dos trabalhadores 
filiados ao Sindicato. Confira o andamento das ações:

Execução do PCCS 95 – Mais de 30.000.000,00 já pagos
A Ação do PCCS 95, que 

visa a cobrança das pro-
gressões salariais (steps) 
por antiguidade e mérito, 
foi proposta pelo departa-
mento jurídico do Sindicato 
em 2010 e atualmente está 
sem fase de execução e cál-
culos.

Em 2015 e 2016, a ação 
do PCCS 95 teve vários 
embates na Justiça do Tra-
balho. Um deles ocorreu 
quando o Tribunal Regio-
nal do Trabalho – Goiás 18ª 

Região (TRT-GO) julgou 
improcedente a Ação Res-
cisória dos Correios, onde 
a Empresa solicitava o afas-
tamento das progressões 
do PCCS 95, especialmente 
para retirar a progressão 
por mérito ou mudar sua 
forma de cálculo. A Empre-
sa fez um recurso ao TST 
em razão da improcedência 
da rescisória no TRT-GO, 
onde também tentou pa-
ralisar a execução pedindo 
efeito suspensivo no recur-

so, o que lhe foi negado. A 
rescisória aguarda julga-
mento no TST.

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 realinha-
mento de fevereiro de 2014. 
Nessa cautelar, mais uma 
vez a Empresa teve seu pe-

dido negado, e a execu-
ção seguiu o seu curso. 
Inconformado, mais 
uma vez os Correios 
recorreram da decisão, 
este recurso aguarda jul-
gamento no TST.

“Segundo a Empre-
sa, desde a implementa-
ção (parcial) dos STEPs 
em fevereiro de 2014, 
já foram pagos mais de 
30 milhões no contra-
cheque dos trabalhadores 
de Goiás em razão desta 

demanda judicial”, destaca 
o dirigente sindical Elizeu 
Pereira

AADC + Adicional de periculosidade

O Sindicato, por meio 
de seu departamento jurídi-
co, está propondo ações in-

dividuais plúrimas (grupos 
de até dez trabalhadores) 
para cobrar o pagamento 
cumulativo do Adicional 
de Atividade de Distribui-
ção e/ou Coleta Externa 
(AADC) e do Adicional 
de periculosidade (30%) e 
seus reflexos para os cartei-
ros motociclistas. 

As quatro turmas do 
Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região em 

Goiás (TRT—GO) julgaram 
favoravelmente a acumula-
ção do AADC e o adicional 
de periculosidade para os 
carteiros que exercem suas 
atividades em motocicletas. 
A expectativa é que a ação 
tenha decisões favoráveis 
no TST no ano que vem, de 
forma que, com o trânsito 
em julgado, possam ser ini-
ciadas as execuções para im-
plementar no contracheque 

dos trabalhadores o paga-
mento dos adicionais.

Cerca de 80% dos cartei-
ros motorizados (M) já pro-
puseram ações. Por isso, o 
Sindicato convoca os demais 
filiados, que ainda não pro-
videnciaram a documenta-
ção, a entrar em contato com 
os diretores sindicais Tiago 
Henrique e Edmar Santos.

A lista com o nome de 
todos os trabalhadores que 

têm direito a receber os adi-
cionais acumulados está 
disponível no site do Sindi-
cato (http://www.sintectgo.
org.br/novo/index.php/lu-
tas-da-categoria/acoes). Lá 
também está disponível a 
lista dos trabalhadores que 
já tem demanda e o número 
dos respectivos processos. 
Trabalhador com processo, 
acompanhe sua demanda 
no site do TRT-18ª Região.

Assalto - Banco Postal
O número de assaltos a 

atendentes de Banco Postal 
diminui significativamente 
em Goiás, devido às ações 
de segurança propostas 
pelo SINTECT-GO. Contu-
do, até 2012, vários traba-
lhadores foram assaltados 
e tiveram consequências 
graves: como traumas, 
transtornos psicológicos, 
entre outros. Por isso, o 
SINTECT-GO, através do 
departamento jurídico, 
propôs nos últimos anos 
diversas ações individuais 

de indenização por as-
salto em Banco Postal, 
sendo que a maioria 
delas já foram pagas.

O Sindicato pro-
pôs também uma 
Ação Coletiva Pública 
(ACP) para que todos 
os trabalhadores viti-
mas de assalto, cerca 
de 276, sejam indeni-
zados. Esta ação tem sen-
tença favorável, Acórdão 
no TRT-GO, e está no TST 
com recurso da ECT.

Confira no site do Sin-

dicato (http://www.sin-
tectgo.org.br/novo/index.
php/lutas-da-categoria/
acoes) a lista com o nome 
dos trabalhadores benefici-
ários da ACP.

Vale Refeição
Em 2016 o departamento jurídico propôs ação de reconhecimento da natureza sala-

rial do Vale Alimentação para fins de cálculo e incorporação dos reflexos trabalhistas, 
como um terço das férias, 13º salário, anuênios, adicionais, FGTS, entre outros, venci-
dos nos últimos cinco anos para os trabalhadores admitidos até 1989.

Confira a lista dos beneficiários no site do Sindicato (http://www.sintectgo.org.br/
novo/index.php/lutas-da-categoria/acoes).

Secretário Geral, Eziraldo Vieira, entrega 
cheque à José Pedro Viana

Advogados dos SINTECTs discutem 
melhorias para os trabalhadores

Nos dias 02 e 
03 de dezembro, as 
advogadas do de-
partamento Jurídico 
do SINTECT-GO 
participaram do V 
Encontro de Advo-
gados dos Sindicatos 
dos Trabalhadores 

dos Correios, que neste ano ocorreu em Goiânia. O ob-
jetivo do encontro é discutir as demandas dos ecetistas e 
compartilhar material de trabalho, a fim de maior eficiên-
cia e resultado nas ações propostas.

Durante o encontro foram discutidas questões sobre o 
novo PDV, adicional do operador de empilhadeira, paga-
mento dos reflexos do TFS, indenização por morte e in-
validez permanente, doença e acidente no trabalho, adi-
cionais de atividade, TAC administrativo, Postal Saúde, 
Concurso 2011 – TCU (confira nota no site), entre outros. 

Advogados discutem melhorias para os ecetistas

Drª Vanessa e dirigente sindical, Tiago Henri-
que, com trabalhadores em audiência do AADC
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Após três anos seguidos de Dissídio Coletivo, em 
2014, o Movimento Sindical e os Correios voltaram a 
firmar um Acordo Coletivo. Além do avanço em algu-
mas cláusulas sociais e benefícios, houve a criação da 
GIP, Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) 
– no valor mínimo de R$200,00. A proposta dividiu a 
categoria, mas foi aprovada nas assembleias realiza-
das em Goiânia e no interior.

As reuniões de negociações da Campanha Sala-
rial de 2015 duraram quase três meses, e após vários 
embates, o ACT 2015/2016 foi assinado no dia 06 de 
outubro no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 
Brasília/DF. O Sindicato realizou uma ampla mobili-
zação em toda a base informando e conscientizando 
a categoria.

Neste ano, as negociações, que começaram em ju-
lho findaram-se com a assinatura do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2016/2017, que garantiu 6% de reajuste 
salarial a partir de agosto/2016 e mais 3% a partir de 
fevereiro. Apesar da maioria da direção do SINTECT-GO orientar pela rejeição da pro-
posta, a soma dos votos das assembleias realizadas no interior do Estado e dos votos 
apurados na Assembleia Geral foi suficiente para Goiás aprovar a proposta da ECT. 

Campanhas salariais e greves

Organização das Mulheres
Em 2016, o Sindicato, 

através da secretaria da Mu-
lher, realizou o V Encontro 
Regional de Mulheres, que, 
sob o tema “Somos do Lar, 
somos da rua e somos da 
Luta”, buscou conscientizar 
as ecetistas da importância 
da luta por igualdade de gê-
nero em todas as instâncias 
da sociedade e das políticas públicas voltadas para as mulheres.

Nos últimos três anos, o SINTECT-GO realizou, anu-
almente, as eleições para escolha dos delegados sindicais 
nas unidades e, posteriormente, os cursos de formação 
sindical, jurídica e política, para aproximar ainda mais 
das unidades e formar novas lideranças.

Fóruns nacionais
• CONTECT e CONREPs – O SINTECT/GO garan-

tiu a participação efetiva dos trabalhadores de Goiás 
em vários eventos e todos os fóruns convocados pela 
FENTECT. Em 2015 representantes da base de Goiás 
participaram da 38ª Plenária Nacional da FENTECT, 
em Brasília/DF, que reuniu ecetistas de boa parte do 
país para discutir a situação da empresa e, ao mesmo 
tempo, organizar e mobilizar a luta pelos direitos da 
categoria.

• CONSIN´s – O Sindicato participou do XVI Con-
selho de Sindicatos da Federação (CONSIN), realiza-

do no dia 20 de janeiro de 2016 em Brasília/DF. Durante o Conselho as bases sindicais 
e a FENTECT prepararam uma ampla Campanha Nacional Extraordinária e definiu o 
calendário de lutas.

Delegados sindicais e cursos de formação

Em 2015 e 2016 o SINTECT-GO realizou o III e IV 
Encontro Regional de Atendentes Comerciais de Goiás, 
respectivamente, no intuito de organizar a classe e expor 
a necessidade de ampliar a participação dos atendentes 
comerciais nas lutas da categoria. 

No Encontro deste ano, realizado no dia 10 de setem-
bro, cerca de 60 ecetistas de Goiânia e do interior, discu-
tiram sobre a conjuntura política do país, sobre a Cam-
panha Salarial, privatização dos Correios, assédio moral, 
entre outros. 

Atendentes Comerciais

Assembleia de 2016

Assembleia de 2014

Delegação goiana no 33º CONREP

Curso de Formação Sindical 2016

Curso de Formação Sindical 2015

Encontro Regional de Atendentes Comerciais 2015

Encontro Regional de Atendentes Comerciais 2016
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RETROSPECTIVA

Após anos brigando pela 
democratização da ARCO-GT 
(Associação Recreativa dos 
Correios – Goiás/Tocantins) e 
o fim de cargos por indicação 
políticas, finalmente o SIN-
TECT-GO conseguiu participar do processo de Gestão Transitó-
ria da Associação, que está sendo responsável pela organização 
financeira e jurídica da instituição, para que seja possível reali-
zar eleição democrática da nova diretoria. Durante este ano, fo-
ram realizadas assembleias; prestação de contas; e regularização 
histórica documental, onde o Estatuto da Associação foi analisa-
do, readequado e aprovado, e está em fase de registro cartorário, 
que uma vez concluída, permitirá o inicio do processo eleitoral, 
com expectativa de ocorrer em janeiro de 2017.

Democratização da ARCO

O SINTECT-GO promoveu nos dias 30 e 31 de janeiro 
deste ano, no Hotel Serras de Goyaz, o VI Congresso Regio-
nal dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos em Goiás 
(CORTECT). Durante os dois dias de congresso, a categoria 
debateu sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre 
a conjuntura política do país, a situação dos Correios, e o pa-
norama do movimento sindical, bem como a reestruturação/
terceirização e privatização, mudanças estatutárias, e política 
de investimentos estruturais do SINTECT-GO.

VI CORTECT

A fim de debater a importância de se cuidar da saúde, o Sindicato realizou no 
dia 26 de novembro o I Encontro Regional de Saúde dos Trabalhadores dos Cor-
reios, que contou com a presença dos ecetistas de Goiás, das advogadas da Asses-
soria Jurídica do Sindicato, Gizeli Costa e Mikelly Costa; da advogada Carla Ma-
ria Santos Carneiro; da psicóloga Marivalda Marinho de Souza; do fisioterapeuta 
Kleber Mirallia; e do representante da Postal Saúde, Francisco Antônio de Sousa. 

O dirigente sindical, Ueber Barbosa, que é suplente da Comissão Paritária de 
Saúde, explicou como está às reuniões entre os representantes dos Correios e dos 
trabalhadores.

Encontro de Saúde

Lutas da categoria
Nestes três anos o 

SINTECT-GO lutou 
contra o golpe no Posta-
lis, a má gestão da Pos-
tal Saúde, contra o PL 
4330, conhecido como 
o PL das terceirizações, 
contra a PEC 55, entre 
outros. O Sindicato tam-
bém realizou audiências 
e seminários para cons-
cientizar e esclarecer 
os trabalhadores sobre 
diversos assuntos, en-
tre eles, privatização e 
Postalis. 

Seminário sobre 
Postalis  - Para sanar todas as dúvidas dos ecetistas em relação ao Postalis, 
o SINTECT-GO realizou, no dia 30 de abril de 2016, um seminário, que teve 
como palestrante a presidente da Associação Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão (ANAPAR), Cláudia Ricaldoni. Durante o evento, foi escla-
recido a situação do Fundo, a origem do rombo, a diferença entre o BD saldado 
e o Postal/Prev, as medidas para reverter a situação do Postalis, entre outros.

Seminário Privatização - Diante dos discursos do novo Governo sobre a 
privatização das estatais, no dia 02 de julho de 2016, o SINTECT-GO realizou 
um Seminário sobre Privatização. O palestrante Alexandre Aguiar dos Santos e 
os diretores sindicais esclareceram tiraram todas as dúvidas dos trabalhadores 
em relação a este ataque.

Seminário sobre Privatização realizado no dia 02/07/2016

Seminário sobre Postalis realizado no dia 30/04/2016

Visitas às unidades e reuniões setoriais 
Cumprindo seu papel, a Diretoria 

Colegiada esteve presente em todas 
as unidades dos Correios da DR/GO, 
para informar os trabalhadores e fis-
calizar as condições de trabalho. Vá-
rios problemas foram constatados e 
denunciados durante as reuniões, en-
tre eles falta de efetivo, falta de motos 
e bicicletas, falta de EPIs, sobrecarga de trabalho, falta de serviço 
de limpeza, assédio moral por parte de chefias.
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Luta pela regularização do endereçamento 

Graças à iniciativa do Sindicato e as parcerias realizadas para enfrentar o proble-
ma, a questão de endereçamento em Goiás obteve diversos avanços nos últimos anos. 
Em razão de um convênio fechado entre a Associação Goiana de Municípios (AGM), 
e a Geopix, 27 municípios foram definidos como prioritários para a organização dos 
endereços a partir do geoprocessamento. Além disso, o tema foi destaque em vários 
meios de comunicação e em audiências públicas na Procuradoria da República em 
Goiás e Câmaras de Vereadores, consolidando a credibilidade do SINTECT-GO junto 
à sociedade. 

O objetivo do Sindicato é ampliar essa base de trabalho, para que todos os municí-
pios de Goiás tenham seus endereços regularizados, para benefício não só dos traba-
lhadores, mas de toda a população. 

Aquisição do lote

Para ampliar o atendimento aos mais de três mil trabalhadores filiados em todo o es-
tado, o SINTECT-GO adquiriu em 2015 um imóvel de 365 metros quadrados, localizado 
ao lado de sua sede na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A compra do imóvel só foi 
possível graças à gestão planejada, responsável e transparente da Diretoria Colegiada, 
que está buscando recursos para aumentar a sede do Sindicato, ampliar o departamento 
jurídico, construir auditório,  salão de festa, salas para cursos e reuniões, alojamentos, 
entre outros.

Visando propiciar mais qualidade de vida, com como-
didades e facilidades aos seus filiados, o SINTECT-GO 
fechou, nos dois últimos anos, convênios com diversas 
empresas no ramo de saúde, combustível, concessionária, 
consórcio, educação e outros. Novos contratos estão sendo 
analisados pelo jurídico do Sindicato para ampliar a rede 
de convênios.

Empresas conveniadas
APROCAR
Clínica Brasil Sá
Consórcio Saga
DrogaRaia
Drogasil
Instituto Ensino Superior
Paz Universal
Posto Xodó
Saga
SENAI

Convênios

RETROSPECTIVA

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

Filiado à Fentect/CUT

SS Veículo de Comunicação do SINTECT-GO •  
Gestão 2014/2017

Diretor de Comunicação e Imprensa: Wesley F. Martins
Jornalista: Laryssa Machado (JP 3123) 
*matérias autorizadas pela gestão sindical

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

Secretario Geral, Eziraldo Vieira
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Ao longo deste ano, os 
trabalhadores dos Cor-
reios se viram em diver-

sas situações preocupantes dentro 
da Empresa, como alterações no 
Plano de Saúde; rombo bilionário 
no Postalis, fundo de pensão da 
categoria; redução de despesas; 
falta de contratação; fechamento 
de agências, entre outros. Além 
disso, eles também foram amea-
çados por vários fatores externos, 
como a privatização das estatais, 
ataques aos direitos trabalhistas, 
entre outros.

Segundo dados apresenta-
dos pela própria ECT, de janei-
ro a outubro de 2015 ela somou 
R$1346000000,00 ( um bilhão e tre-
zentos e quarenta e seis milhões) 
negativos, contra aproximada-
mente R$788000000 (setecentos e 
oitenta e oito milhões)  no mesmo 
período em 2014.  As vendas em 
2015 superaram a de 2014, 6,9%, 
mas não alcançaram a inflação, e 
a despesa cresceu 11,4%. Os Cor-
reios tiveram uma receita total de 
R$19540000,00 (dezenove milhões 
e quinhentos e quarenta mil) e 
despesa de R$20190000,00 (vinte 
milhões e cento e noventa mil). 

No último dia 02 de dezembro, 
todo este cenário foi destaque no 
Jornal Diário da Manhã. Confira 
matéria na íntegra ao lado.

Ecetistas enfrentam 
instabilidade e 

situação é destaque 
no Diário da Manhã  

Lutar sempre, 
retroceder 

jamais!
“

”
Ironiza Eziraldo

PRIVATIZAÇÃO
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Entenda a reforma da Previdência 
(que vai fazer você trabalhar mais)

Pelas mudanças propostas pelo governo Temer, será preciso trabalhar 49 anos para ter acesso à 
aposentadoria integral.

Os homens e mu-
lheres brasi-
leiros terão de 

trabalhar por mais tempo 
para conseguir a aposen-
tadoria, caso a reforma da 
Previdência lançada pelo 
governo Michel Temer 
seja aprovada no Congres-
so em 2017.

As novas regras, enca-
minhadas à Câmara dos 
Deputados, foram apre-
sentadas nesta terça-feira 
6 pelo secretário da Pre-
vidência, Marcelo Caeta-
no, em Brasília. Entenda, 
nas perguntas e respostas 
abaixo, do que se trata a 
proposta.

Qual é a regra atual 
para as aposentadorias?

Há duas regras. A pri-
meira é por tempo de 
contribuição. Os homens 
podem se aposentar com 
qualquer idade após 35 
anos de contribuição ao 
INSS, enquanto as mulhe-
res podem fazê-lo após 30 
anos de contribuição, tam-
bém sem idade mínima.

Há também a aposen-
tadoria por idade. Os ho-
mens com 65 anos podem 
requerer aposentadoria 
aos 65 anos, desde que te-
nham ao menos 15 anos de 
contribuição. As mulhe-
res, por sua vez, podem 
se aposentar com 60 anos, 
também com pelo menos 
15 anos de contribuição. 

Qual é a 
proposta do 
governo?

A Proposta 
de Emenda à 
Constituição 
(PEC) 287 exi-
ge que o tra-
balhador, seja 
homem ou 
mulher, con-
tribua duran-
te ao menos 
25 anos com 
o Instituto 
Nacional de 
Seguro Social 
(INSS) e esta-
belece idade 
mínima de 65 
anos de idade 
para ter aces-
so ao benefí-
cio.

Esses fato-
res precisam 
ser combina-
dos para que seja possível 
requerer a aposentado-
ria. Alcançar os 65 anos 
com menos de 25 anos de 
contribuição ou atingir os 
mesmos 25 anos de tra-
balho formal antes dos 65 
anos de idade não permi-
tirão o acesso à Previdên-
cia. 

Isso vale para quem?
Vale para os homens 

que têm menos de 50 anos 
e para as mulheres com 
idade inferior a 45 anos.

E como será possível 
obter o valor integral da 
aposentadoria?

Hoje, a aposentadoria 
integral significa receber 
o valor total do chamado 
salário de benefício, que é 
a média dos 80% maiores 
salários recebidos desde 
julho de 1994. Atualmen-
te, esse teto é de 5.189,82 
reais. Atualmente, o cálcu-
lo para chegar a esse valor 
é feito com base no Fator 
Previdenciário ou na cha-
mada regra 85/95, sancio-
nada pelo governo Dilma 
em novembro de 2015.

A proposta do governo 
Temer é acabar tanto com 
o Fator Previdenciário 
quanto com a regra 85/95, 
estabelecendo cotas para 
o acesso à aposentadoria 
integral.

E o que isso significa? 
Significa que, mesmo 

contribuindo por 25 anos, 
o trabalhador não terá 
direito à aposentadoria 
integral. Por exemplo, se 

um trabalhador contribuir 
com uma média de 2.000 
reais durante 25 anos, ele 
receberá uma aposenta-
doria de apenas 1.520 re-
ais quando chegar aos 65 
anos de idade.

Caso queira receber um 
valor superior, o brasileiro 
deverá continuar no mer-
cado formal após os 65 
anos ou começar a traba-
lhar aos 16 anos. Na práti-
ca, para ter acesso à média 
integral do valor contribu-
ído, será preciso trabalhar 
formalmente por 49 anos. 

Como ficam homens 
com mais de 50 anos e 
mulheres com mais de 
45 anos?

Os homens de 50 anos 
ou mais e as mulheres 
com 45 ou mais de ida-
de entrarão nas regras de 
transição. Para esses ca-
sos, o governo impôs um 
outro cálculo para acesso 
ao benefício. Os trabalha-
dores deverão trabalhar 
mais 50% do tempo res-
tante ao que faltava para 

se aposentar.
Por exemplo: um ho-

mem de 51 anos que estava 
a cinco anos de conseguir 
o benefício, vai precisar 
trabalhar 50% a mais do 
que esse período. Ou seja, 
os cinco anos da regra an-
terior mais dois anos e seis 
meses como "pedágio".

No caso específico des-
se trabalhador, portanto, 
ele precisará trabalhar até 
os 58 anos e 6 meses, em 
vez de parar aos 56 anos. 
O mesmo vale para as mu-
lheres, só que a partir dos 
45 anos.

A reforma atinge 
quem já se aposentou?

Não. A reforma da Pre-
vidência não vai atingir 
quem já se aposentou ou 
já alcançou as regras atu-
ais para ter acesso ao be-
nefício. Além disso, não 
serão modificadas, por en-
quanto, as regras de apo-
sentadoria de militares.

*Reprodução: Carta Capital

Reprodução: Jornal de Brasília

Reprodução: Amarildo Charges


