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De fato 2019 foi um ano cheio de desafios 
e embates, não só para os ecetistas, mas para 
toda a classe trabalhadora. O ano foi marcado 
pelo acirramento das lutas de classes e 
aprofundamento da agenda neoliberal para 
atender os interesses dos Estados Unidos e do 
capital financeiro especulativo internacional, 
focada principalmente na retirada de direitos 
históricos da classe trabalhadora. Em todo 
o mundo se presenciou a intensificação da 
exploração da classe trabalhadora, dos povos 
indígenas e do meio ambiente, bem como os 
ataques às democracias.

Para impor essa agenda no Brasil, 
empresários, agropecuaristas, judiciário, 
forças armadas, milícias, oligopólios 
da comunicação e da cúpula de igrejas 
conservadoras, principalmente pentecostais 
e neopentecostais, se uniram com os partidos 
de extrema direita, do qual o presidente fazia 
parte, para reprimir os movimentos populares 
e sociais, retirar direitos e atacar a democracia, 
sob ameaça da institucionalização de um novo 
AI-5 (Estado de Exceção).

A normalização do discurso fascista, 
machista, homofóbico, racista e xenofóbico 
tem resultado, principalmente, na morte da 
juventude negra e pobre do país. No dia 1º de 
dezembro, uma ação policial em Paraisópolis, 
na capital paulista, deixou 09 mortos e 12 
feridos, a maioria adolescentes. Os casos 
de estupros e de feminicídios aumentaram 
(em 76% só no primeiro semestre do ano 
em São Paulo), assim como a violência e os 
assassinatos de LGBTs e de povos indígenas. 

No campo do trabalho, o maior órgão 
de fiscalização trabalhista, o Ministério do 
Trabalho, foi desmontado, possibilitando o 
descumprimento da legislação trabalhista, 
a exploração infantil e o trabalho análogo 
a escravidão. Recentemente, o Governo 
tentou acabar com as cotas para pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho deixando 
ainda mais claro o quão submisso é do 
empresariado. A taxa de desemprego do Brasil 

fechou o terceiro trimestre em 11,8%, marcado 
pelo aumento de pessoas na informalidade, 
um retrato atual da uberização do trabalho 
(estilo de trabalho informal, flexível e por 
demanda, em que o trabalhador não tem uma 
relação de emprego formalizada, não têm 
garantias, podendo trabalhar muito mais do 
que previsto em lei e arcando com todos os 
riscos da atividade).

A política de desmonte não se ateve 
somente aos direitos da classe trabalhadora, 
mas também à saúde, educação e dos serviços 
públicos, visando, principalmente, passar 
essas responsabilidades para a iniciativa 
privada e, no caso da educação, também por 
motivo ideológico. Os estudantes foram às 
ruas contra os cortes de verbas e fizeram um 
verdadeiro Tsunami da Educação.

Dentro desse projeto neoliberal de 
desmonte do estado brasileiro e da soberania 
nacional, de venda do Brasil, o Governo 
Bolsonaro, cumprindo sua promessa de 
campanha, atacou diuturnamente a categoria 
ecetista, enfatizando e acelerando o processo 
de privatização da Empresa. A categoria, em 
resposta, resistiu, foi para as ruas, cruzou os 
braços, brigou e buscou apoio da sociedade 
através de audiências públicas, abaixo-
assinado e plenárias, já dando início ao grande 
enfrentamento que a categoria terá que fazer 
pela defesa dos Correios público, de qualidade 
e em defesa da Soberania. Defender os 
Correios é defender a Soberania Nacional. O 
Brasil não está à venda!

A resistência também foi forte em 
relação a Reforma da Previdência, mas 
ainda assim ela foi aprovada no Congresso, 
representando mais um ataque aos direitos 
dos trabalhadores. 

Entretanto, a agenda neoliberal vem 
enfrentando forte resistência nos países da 
América Latina, em que o povo tem ido 
para as ruas brigar por seus direitos, como 
no Chile, em que manifestações contra a 
desigualdade social e a exigência de reformas 
sociais e política ocorrem desde outubro. 

Em 2020, precisaremos nos inspirar em 
nossos vizinhos e articular ainda mais a nossa 
resistência frente aos ataques do Governo e da 
ECT, que também não mediu esforços para 
retirar nossos direitos. O pedido de liminar 
frente à decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho para suspender o julgamento do 
dissídio coletivo, assim como toda a enrolação 
durante a Campanha Salarial, deixa claro que a 
ECT e o Governo não irão descansar enquanto 
não retirarem todos os nossos direitos para 
entregar a Empresa ao capital financeiro.

A classe trabalhadora terá que se organizar 
e fortalecer suas instituições sindicais ainda 
mais para fazer frente à tantos ataques aos 
seus direitos, a democracia e a soberania 
nacional. Os trabalhadores e trabalhadoras 
terão que se levantar, pois, de janeiro até agora, 
o Governo Federal lançou sete MP (Medidas 
Provisórias) que atacam direto e frontalmente 
direitos históricos da classe trabalhadora. 
Esses ataques não irão cessar enquanto os 
trabalhadores e trabalhadoras não forem para 
o enfrentamento nas ruas contra o desmonte 
do Brasil e dos direitos sociais do trabalho. 

O novo ano será de mais embates e 
precisaremos estar unidos e organizados para 
barrar todos os ataques. Avante companheiras 
e companheiros, pois teremos muita luta pela 
frente.

A Terra não é plana e o Correios não é 
deficitário!

Diretoria Colegiada

QUE EM 2020 ESTEJAMOS UNIDOS E DISPOSTOS PARA LUTAR POR NOSSOS DIREITOS E 
AMPLIAR NOSSAS CONQUISTAS! A DIRETORIA DO SINTECT-GO DESEJA BOAS FESTAS!

Especial Fim de Ano

Foto: Alex San
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Em fevereiro, dirigentes do SINTECT-
-GO participaram da Solenidade de posse 
dos novos dirigentes do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 18ª Região (TRT), elei-
tos para o Biênio 2019/2021. “É essencial 
preservar e lutar pela Justiça do Trabalho, 
principalmente neste cenário em que o 
mercado levanta a tese de que a mão invi-
sível do mercado vai regular as relações trabalhistas, representando um 
retrocesso histórico. O Sindicato faz a sua parte cobrando, mas é a Justiça 
do Trabalho que delibera e faz-se cumprir a lei, tendo papel fundamental 
no combate a exploração e a retirada de direitos”, destacou Elizeu Perei-
ra, secretário geral, sobre a participação do Sindicato na Solenidade.

2019RETROSPECTIVA
SINTECT-GO é convidado para posse de 

nova diretoria do TRT

O ano foi marca-
do por tentativas de 
enfraquecer os sin-
dicatos e os movi-
mentos sociais. Em 
março, o governo 
Bolsonaro editou a 
Medida Provisória  
873, que alterava a 
forma de recolhimento da contri-
buição e do imposto sindical, que 
até então eram descontados na 
folha do empregado pela empre-
gadora e passada aos sindicatos. 
Contudo, a medida provisória aca-
bou perdendo sua validade.

No dia 25/11, Paulo Guedes, 
afirmou que não é possível se as-
sustar com a ideia de alguém pedir 
o AI-5 diante de uma possível ra-

dicalização dos 
protestos sociais 
no Brasil, como 
os que vêm 
ocorrendo na 
Bolívia, no Chi-
le e Equador. 
No dia 21/11, 
Jair Bolsonaro 

afirmou ter enviado ao Congresso 
Nacional um Projeto de Lei para 
isentar de punição os militares, 
policiais federais e agentes da For-
ça Nacional que cometam excessos 
ou matem durante operações sob 
o decreto presidencial de Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO). Falas e 
estratégias para calar os movimen-
tos sociais e impedir que o povo vá 
às ruas defender os seus direitos. 

Governo a todo momento quis acabar com as 
mobilizações sociais e a luta de classe

Bolsonaro falou em extinguir os Correios 
durante toda a sua campanha eleitoral e, neste 
ano, fez de tudo para agilizar o processo. En-
quanto se discutia a privatização, medidas de 
ataque aos direitos dos trabalhadores foram 
implantadas dentro da ECT, como a extinção 
do cargo de OTT, substituição de carteiros 
motorizados por terceirizados, fechamento de 
unidade, PDIs, entre outros. 

Terceirizados que trabalham no CTCE denunciaram, ao longo do 
ano, o atraso no pagamento e a precarização das relações de trabalho. 
Com a aprovação da terceirização da atividade-fim das estatais no 
ano passado, o número de trabalhadores temporários e sem vínculo 
com a ECT aumentou significativamente.

Em relação a privatização, a categoria se uniu para mobilizar e 
buscar, junto à diversos setores da sociedade, formas para defender 
os Correios. O Sindicato realizou e participou de audiências públicas 
sobre o tema. No segundo semestre do ano foram recolhidas assina-
turas da população contra a privatização da estatal. Em outubro foi 
lançada, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Soberania Nacional.

Privatização da ECT

Os novos delegados sindicais, eleitos para a gestão 
2019/2020 participaram no dia 23 de fevereiro, na seda da 
CUT-GO, do curso de Formação Sindical. O curso, que 
é realizado a cada gestão, tem como objetivo orientar e 
capacitar os trabalhadores para que eles possam atuar em 
suas unidades, acionando o sindicato quando a empresa 
descumprir o ACT; auxiliando nas mobilizações, organi-
zando os trabalhadores em seu local de trabalho; repre-
sentando o sindicato em sua unidade; entre outros. 

Curso de Formação Sindical

Neste ano, buscando ampliar o atendimento aos mais 
de três mil trabalhadores filiados em todo o estado, o SIN-
TECT-GO iniciou construções no lote, adquirido em 2015, 
ao lado de sua sede. O espaço conta com três quartos (sen-
do duas suítes), banheiros e cozinha e será destinado para 
uma melhor acomodação dos trabalhadores do interior 
que precisam de alojamento, principalmente por conta 
de tratamentos de saúde. A obra, que já está em fase de 
acabamento, foi autorizada no Congresso Regional dos 
Trabalhadores dos Correios e Telégrafos em Goiás (COR-
TECT) de 2016. O Sindicato também almeja construir um 
espaço para oferecer cursos e treinamentos não só para os 
filiados, mas também para seus dependentes. 

Por isso é essencial que a categoria continue fortalecen-
do o Sindicato, pagando a mensalidade, se filiando, contri-
buindo com o desconto assistencial. 

Ampliação da sede

No dia 16 de março deste ano, os filiados, colaborado-
res e diretores sindicais comemoraram 30 anos de história 
do SINTECT-GO, em uma grande fresta o Clube Ferreira 
Pacheco. A ideia de se criar um sindicato para os traba-
lhadores dos Correios começou a surgir na década de 80, 
mas foi apenas em janeiro de 1989 que os trabalhadores 
votaram pela fundação do Sindicado dos Empregados da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da Diretoria 
Regional de Goiás, o Sincotel. De lá para cá o Sindicato 
passou por muitas mudanças, mas sem deixar de desem-
penhar seu principal papel: defender e lutar pelos traba-
lhadores dos Correios em Goiás.

30 anos de luta em prol da
 categoria ecetista!

Em 2019, cumprindo seu papel de informar os 
trabalhadores e fiscalizar as condições de trabalho, 
o Sindicato esteve presente em todas as unidades 
da capital e do interior. Nas ocasiões vários pro-
blemas foram verificados e denunciados, entre 
eles falta de EPIs, sucateamento de veículos, falta 
de efetivo, sobrecarga de trabalho, assédio moral, 
entre outros.

Visitas às unidades

Apesar dos trabalhadores terem se mobilizado e 
ido para as ruas contra a Reforma da Previdência, a 
mesma foi aprovada em 2019. Na pratica, ela restrin-
girá o acesso à Previdência Social, reduzirá o valor dos 
benefícios, além de aumentar o valor das alíquotas de 
contribuições.  

Outro ataque concretizado em 2019 pelo governo, 
foi o estabelecimento do “Programa Verde Amarelo”, 
que, entre outras coisas, acaba com a cobrança de 20% 
ao INSS para os empresários que contratarem jovens 
de 18 a 29 anos, com salários de até R$ 1.497,00. Os 
jovens s contratados com a carteira verde e amarela 
deverão contribuir com 7,5%.

A Reforma da Previdência  e carteira 
verde amarela

A Campanha Salarial deste 
ano foi marcada por enrolação 
da ECT, que a todo momento se 
recusou a negociar com a catego-
ria. Por duas vezes o TST solici-
tou a prorrogação do ACT 2018, 
mas na segunda vez a Empresa 
não aceitou, afirmando que per-
mitiria o curso natural da cam-
panha. A categoria deflagrou 
greve no dia 10/09 e a Empresa 
ingressou com pedido de Dissí-
dio Coletivo. No segundo dia do 
movimento, o Ministro do TST, 
Mauricio Godinho Delgado, pro-
pôs prorrogar o ACT em vigên-
cia até a data do julgamento do 
dissídio, no dia 02/10. A propos-

ta foi aceita pela categoria, e em 
Goiás a greve foi encerrada no 
dia 17 de setembro. 

No Dissídio, o TST mante-
ve as cláusulas do atual acordo 
por dois anos, exceto cláusula 
28, mais reajuste salarial de 03%. 
Contudo, no dia 18/11, o minis-
tro do Superior Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, concedeu à 
ECT uma liminar suspendendo 
parte da sentença. Com a liminar, 
os trabalhadores voltam a pagar 
50% de coparticipação no plano 
de saúde. A medida também aca-
ba com a isenção nas internações 
e a mensalidade passa a ser em 
cima de todos os vencimentos. 

Campanha Salarial

Silvânia

 Guapó

Goiânia

Jataí Itumbiara

Lançamento da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Soberania Nacional

Audiência Pública em Brazabrantes contra a 
privatização dos Correios

Doação de Sangue Anápolis
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Secretario Geral, Elizeu Pereira

Correios são condenados a pagar 
PIE aos trabalhadores de Goiás 
que permaneceram no PCCS95

A Justiça do Trabalho em 
Goiás condenou a ECT a pagar 
Progressão de Incentivo Escolar 
(PIE) a todos os trabalhadores 
que permaneceram no PCCS95 e 
concluíram nível superior ao seu 
cargo de origem no valor de 5%, 
com reflexos nas demais verbas 
salariais. A ECT já havia sido 
condenada a pagar a PIE pela 14ª 
Vara do Trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª 
Região e, em outubro, o Acórdão 
da Segunda Turma do Tribunal 
acatou recurso do Sindicato para 
que se estabeleça o percentual de 
5% de aumento no salário base 
decorrente da PIE.

Entenda o caso
O SINTECT-GO, através da 

assessoria jurídica, propôs uma 
Ação Civil Pública para que a 
ECT implementasse a PIE no 
contracheque dos trabalhadores 
de Goiás que apresentaram o 
termo de não aceite ao PCCS 
2008. A PIE foi retirada do PCCS 
2008, e, por isso, a Empresa 
não estava implementando a 
progressão.

Na Ação, o SINTECT-
GO também solicitou que a 
Progressão fosse fixada no valor 
de 5%, como era a diferença 
entre as referências salariais no 
PCCS95, para que, assim, não 
fosse reduzida de 1,7% a 2,5% 

como é no PCCS2008. 
A PIE é caracterizada pela 

concessão de uma referência 
salarial ao empregado que 
conclua um nível escolar superior 
ao exigido no cargo/carreira 
enquadrado. Ela foi estabelecida 
pelo PCCS 95, composto por 
normas, instrumentos políticos 
e critérios de cargos e carreiras 
dentro da estatal.  Contudo, com 
a implantação do PCCS 2008, a 
ECT passou a negar o pedido de 
PIE dos trabalhadores, alegando 
que ela só foi mantida até 
31/03/2011. 

Para o juiz da 14ª Vara do 
Trabalho do TRT, Elias Soares de 
Oliveira, é fato incontroverso ter 
sido implantado um novo PCCS 
em 2008 que excluiu a previsão 
de PIE para os trabalhadores dos 
Correios, mas que os empregados 
que optaram por permanecer no 
PCCS 95 têm direito as vantagens 
nele previstas, inclusive a 
PIE, que aderiu ao contrato 
de trabalho, não podendo ser 
suprimida posteriormente. 

Para a Segunda Turma do TRT-
GO, além de ser obrigada a pagar 
a PIE para os que permaneceram 
no PCCS95, a ECT deve observar 
também o importe equivalente 
a 5% de aumento no salário 
base, com reflexos nas demais 
parcelas salariais, desde a data 
do requerimento administrativo.

Decisão é mantida e ECT deverá indenizar 
vítimas de assaltos à BB em Goiás

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve, 
em agosto, decisão que condena a ECT indenizar 
moralmente todos os trabalhadores vítimas de assaltos 
em Banco Postal entre 2008 e 2013 em Goiás, beneficiários 
da Ação Civil Pública 0011806-31.2013.5.18.0008. A 
Empresa havia feito recurso solicitando a reforma do 
Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de 
Goiânia.

Valor líquido pago aos trabalhadores 
ultrapassará dois milhões e meio
Os Correios apresentaram os cálculos dos 

trabalhadores beneficiários (credores) na Ação 
Civil Pública das Diárias, cujo primeiro grupo deve 
começar a receber ainda este mês. A ação, que vem 
desenrolando desde 2008, custará aos cofres da ECT 
R$4.096.179,28 (quatro milhões, noventa e seis mil, 
cento e setenta e nove reais e vinte oito centavos). 
Neste montante está incluso o depósito do FGTS na 
conta de cada trabalhador beneficiário, recolhimento 
do INSS e o líquido aos trabalhadores, que ultrapassará 
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).   

Entenda a ação
Os Correios integravam ao salário dos trabalhadores 

as diárias excedentes a 50% para pagamento com 
reflexos apenas no FGTS. Desse modo, o SINTECT-
GO, por meio da Assessoria Jurídica, propôs uma 
Ação Civil Pública na qual a ECT foi condenada a 
pagar reflexos das diárias em todas as demais parcelas 
salariais que compõe a remuneração dos trabalhadores 
de Goiás.

Ação das diárias
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