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ECETISTAS PRECISAM SE UNIR E LUTAR 
CONTRA TODOS OS ATAQUES 

GREVE

Diante de todos os ataques ao plano de saúde da categoria, 
incluindo o recente impasse entre o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e o Supremo Tribunal Federal (STF), o sucateamento da ECT, 
as péssimas condições de trabalho não só em Goiás, mas em todo o 
país, o fechamento de agências, entre outras situações, o Sintect-
GO convoca todos os ecetistas em Goiás a lotarem a Assembleia 
Geral, em Goiânia, e as Assembleias Regionais (veja quadro abaixo) 
no dia 03 de março, cujo principal ponto é a deliberação de uma 
grande greve nacional a partir das 22h do mesmo dia.

A audiência de julgamento dos Embargos de Declaração do 
Dissídio Coletivo, realizada no último dia 17 de fevereiro, deixa 
claro que a categoria deverá lutar sozinha contra os ataques que 
tem sofrido. Em janeiro, os trabalhadores dos Correios foram 
surpreendidos com aumentos abusivos no custeio do plano de 
saúde, tornando-o inviável para a maioria dos trabalhadores, que 
inclusive já saíram do plano.

Além disso, o desmonte e o sucateamento da estatal foram 
intensificados (veja na próxima página) com o DDA (Distribuição 
Domiciliar Alternada), falta de materiais de trabalho, problemas 
nas estruturas físicas das unidades, veículos em péssimas condições 
de trabalho, PDIs constantes, falta de efetivo, fechamento de 
unidades, entre outros, em uma manobra para justificar a 
privatização dos Correios, conforme almeja o Governo.

Somente a luta e a união da categoria ecetista poderão virar o 
jogo e manter a Empresa Pública e de qualidade. Todos à Luta!

ASSEMBLEIAS

PAUTAS 

AC’S CDD’s Goiânia 

UD’S

Dia 03 de março
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- Aragarças
- Bela Vista
- Ceres
- Goianésia
- Goiatuba
- Goiás
- Inhumas
- Ipameri

- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

- Palmeiras de 
Goiás 
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do 
Araguaia

Dia 03 de março
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

Dia 03 de março
16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

- Caldas Novas 
- Catalão 
- Itumbiara

- Jataí 
- Rio Verde

Dia 03 de março
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Em frente da Agência Central - Praça Cívica

Dia 03 de março
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- São Luiz dos 
Montes Belos 

- Mineiros
- Uruaçu

• Informes 
• Condições de trabalho
• Contratação, Assédio Moral 

• Plano de Saúde
• Desmonte da Empresa 
• Fechamento de Agências

• Deliberação de Greve Nacional a 
partir das 22h do dia 03 de março de 
2020 contra os ataques à categoria.

CDD JK (Anápolis)

SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO NÃO SE NEGOCIAM! TODOS À GREVE!
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Não é de hoje que o SINTECT-GO 
denuncia as péssimas condições de trabalho 
na SE/GO. CDDs abarrotados de encomendas 
e cartas simples, falta carteiros em várias 
unidades do estado, veículos sem pneu, 
motos sem ponteiros, são alguns dos 
problemas que assolam os ecetistas em Goiás. 
Os trabalhadores estão sujeitos a condições 
precárias, inseguras e degradantes, que 
desrespeitam a sua dignidade e contribuem 
para seu próprio adoecimento.

De acordo também com reclamações 
dos trabalhadores ao Sintect-GO, o CDD 
Bandeiras, Jardim América, Pedro Ludovico 
e Aparecida de Goiânia já beiram o caos 
com aproximadamente 100 mil objetos 
acumulados. Em algumas unidades do 
interior, cartas simples não são enviadas desde 
outubro de 2019. Além disso, atendentes 
sendo pressionados a colaborar com os 
CEEs, que também enfrentam dificuldades, e 
gestores descompromissados com a logística 
de distribuição. 

ECETISTAS DENUNCIAM PRECARIE  DADE NA SE/GO: FALTA DE EFETIVO, 
ACUMULO DE ENCOMEN DAS, FROTA SUCATEADA

A implantação do Sistema de Distribui-
ção Domiciliar Alternada (DDA), em 2015, 
pela ECT para tapar o buraco da falta de 
funcionários só aprofundou ainda mais o 
sucateamento e a má qualidade dos servi-
ços prestados pelos Correios. O novo mo-
delo legalizou a entrega de cartas e enco-
mendas em dias alternados (dia sim e outro 
não), não precisando mais ser diária e se 
adequando ao planejamento da Empresa. 

Com isso, os carteiros só passam uma 
ou duas vezes por semana em alguns lo-
cais, agravando a insatisfação da população 
diante do atraso das correspondências, que 
já é frequente. Já para o carteiro, o DDA re-
presenta um acúmulo maior de trabalho, 
pois eles acabam percorrendo caminhos 
maiores, uma vez que os distritos a serem 
visitados aumentaram. 

De acordo com o Secretário de Assuntos 
Jurídicos Coletivos do Sintect-GO, Tiago 
Henrique Rodrigues dos Santos, no Cor-

reios em Goiás está 
“sobrando” 248 
carteiros de acor-
do com o SD.  O 
que na verdade é 
uma manobra dos 
Correios realizada 
por meio do DDA, 
pois ele aumenta o 
número de distri-
tos por carteiros, 
maquiando a reali-
dade com números 
irreais. “Hoje, para 
não pagar indeni-
zações por atraso, 
o prazo de entrega 
dos Correios em al-
gumas regiões che-
ga até a nove dias 
no serviço Sedex”, aponta o Secretário.  

Juntamente com a falta de efetivo, o mo-

delo gera ainda mais sobrecarga de traba-
lho, aumento das doenças ocupacionais, ab-
senteísmo e a insatisfação dos clientes.

DDA: atraso de correspondências e insatisfação da população

NÃO DEIXE PRIVATIZAR O QUE É SEU!

CDD Mozarlândia 
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ECETISTAS DENUNCIAM PRECARIE  DADE NA SE/GO: FALTA DE EFETIVO, 
ACUMULO DE ENCOMEN DAS, FROTA SUCATEADA

Falta de efetivo e encomendas acumuladas
A falta de carteiros é um dos principais 

problemas das unidades não só do interior, 
mas também da região metropolitana. Em 
Mozarlândia, a 300km de Goiânia, o CDD 
conta com apenas um carteiro, quando de-
veria ter no mínimo cinco segundo o SD 
feito na unidade. Por conta disso, cartas 
simples (como boletos, revistas, panfletos, 
comunicados) não são entregues desde 
outubro de 2019. Além disso, há inúmeras 
encomendas acumuladas nas unidades e 
que o único carteiro não consegue entregar, 
mesmo tendo ajuda dos atendentes. Como 
se não bastasse, a estrutura predial está com 
problemas, a maioria das paredes estão 
descascadas e deterioradas.

Já em São Miguel do Araguaia, o CDD 
deveria ter oito carteiros, mas tem apenas 
três, resultando no acumulo de encomendas 
e abarrotamento da unidade. Além disso, 
há correspondências paradas na unidade 
que foram postadas há mais de seis meses. 
O CDD Bandeiras, localizado em Goiânia, 
tem distribuído apenas as cartas registra-
das, SEDEX e PAC. Os que continuaram 
não conseguem dar conta da demanda.

Recentemente, a SE recebeu a visita de 
gestores de Brasília, responsáveis pela dis-
tribuição no país para acompanhar o anda-
mento das atividades, mas segundo os ter-
ceirizados, esses gestores tentaram apenas 
maquiar a situação.

São situações como essas que acabam 
causando insatisfação na população em re-
lação aos serviços prestados pelos Correios. 
Muitos clientes chegam a agredir verbal e 
fisicamente os carteiros e atendentes. Não 
foram poucas os relatos de agressões que 
chegaram no Sindicato nos últimos anos. 
Sucatear a Empresa e assim colocar a popu-
lação contra os ecetistas, tem sido uma das 
estratégias da direção.

Os trabalhadores terceirizados dos Correios em Goiás, conhecidos como 
MOTs (mão de obra temporária), também vivenciam uma difícil realida-
de. Além de atrasos nos salários todos os meses, também convivem com a 
precarização e exploração nas relações de trabalho. Em Goiás, os MOTs se 
concentram no CTCE, onde exercem a função de Operadores de Triagem e 
Transbordo (OTT). 

Trabalhadores terceirizados

Encomendas acumuladas ocupam toda a unidade de Mozarlândia 

Situação parecida no CDD Bandeiras e no CDD São Miguel do Araguaia respectivamente
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Os trabalhadores 
filiados ao Sintect-GO 
aclamaram a chapa 
Unidade, Resistência 
e Luta para compor a 
Diretoria Colegiada 
durante o triênio 
2020/2023, durante 
assembleia realizada no 
dia 14 de fevereiro de 
2020. Como apenas uma 
chapa foi inscrita no 
processo eleitoral, ficou a 
cargo dos trabalhadores 
aclamá-la ou não, como 
previsto no Estatuto. 

A Comissão Eleitoral 
presidiu a Assembleia 
e, após a aclamação, a 
presidente da CUT/GO, 
Bia de Lima, empossou 
a nova diretoria. Confira 
o quadro abaixo da nova 
Diretoria Colegiada.

Processo Eleitoral 
O processo eleitoral 

teve início no dia 04 de 
novembro de 2019 com 
a publicação do edital de 
convocação de assembleia. 
Posteriormente foi 
formada a Comissão 
Eleitoral para organizar 

todo o processo eleitoral, 
analisar as inscrições das 
chapas e a documentação 
dos integrantes, publicar 
editais, acolher ou não 
pedido de impugnações, 
entre outras competências. 
Os trabalhadores 
interessados em participar 
do processo eleitoral 
puderam inscrever suas 
chapas entre os dias 
18/11/2019 e 06/12/2019. 
Contudo, apenas uma 
chapa foi inscrita. 

Unidade, Resistência e 
Luta

Durante a Posse 
da Diretoria, o 
Secretário Geral, Ueber 
Barboza, falou sobre a 
necessidade de continuar 
promovendo a união da 
categoria e ampliar a luta, 
principalmente nesta 
conjuntura política em 
que os governos, não só 
o brasileiro, têm feito de 
tudo para retirar direitos. 
“Espero contar com 
vocês todos que estão 
assumindo essa gestão 
no compromisso de lutar 

intransigentemente 
pelos nossos 
direitos. Não 
permitir que este 
Governo acabe com 
nossa Empresa, 
que tem mais de 
357 anos de história 
e que representa a 
Soberania Nacional 
do país e que 
agora o Governo 
Bolsonaro quer 
jogar na lata de 
lixo. Somos nós, 
trabalhadores 
unidos, um 
segurando a mão 
do outro, que vamos 
conseguir barrar o projeto 
de desmonte desta estatal 
e de todas as outras”, 
declarou o Secretário.

A Chapa Unidade, 
Resistência e Luta é 
formada por ecetistas 
que já vem trabalhando 
há alguns anos em defesa 
dos direitos da categoria 
na diretoria do Sindicato 
e na base. “A Chapa 
buscou trazer nomes de 
representatividade junto à 

base, trabalhadores que de 
alguma forma já buscam 
defender os direitos dos 
colegas ecetistas, lutando 
por melhores condições 
de trabalho em suas 
unidades, resistindo aos 
ataques da Empresa e do 
Governo e participando 
ativamente das lutas 
propostas pelo Sindicato”, 
explicou Eziraldo Vieira, 
Secretário de Finanças.

A nova gestão 
continuará as obras de 
reforma e ampliação da 

sede iniciada no triênio 
2017/2020. O local vem 
sendo estruturado para 
que possa ser um espaço 
para a realização de 
cursos, oficinas, eventos, 
reuniões, bem como um 
lugar onde possa ser 
ofertado, junto à parceiros 
externos (através dos 
convênios) serviços 
para os filiados. A 
satisfação do trabalhador 
filiado é essencial para 
a construção de um 
sindicato atuante. 

NOVA GESTÃO

Diretoria Executiva: 
Secretaria Geral - Ueber R. Bar-
boza
Secretaria de Finanças, Admi-
nistração e Patrimônio -  Ezi-
raldo S. Vieira 
Secretaria Assuntos Jurídicos 
Coletivos -  Tiago Henrique 
R.s dos Santos 
Secretaria Assuntos Jurídicos 
Individuais -  José Rilan de S. 
Leôncio 
Secretaria da Mulher Traba-
lhadora -  Dirlene F. A. Martins 
Secretaria Saúde do Trabalha-
dor -  Alexandre D. Ferreira 
Secretaria de Sindicalização e 
de Formação Política Sindical 
-  Tiago D. Santos 
Secretaria de Juventude, As-
suntos Culturais, Lazer e 
Eventos - Sergio Luiz Dutra 
Secretaria de Assuntos Postais 
- Edimar F.dos Santos 

Secretaria da Questão Racial, 
da Diversidade Sexual e de 
Pessoas com Deficiências - Jo-
elma M. da Silva
Secretaria de Defesa do Em-
prego, Anistia e Aposentados 
-  Divino M. de Almeida; 
Secretaria do Interior -  José de 
P. Silva 
Secretaria de Comunicação 
e Imprensa -  Daniele V.da S. 
Brasil 

Secretariado Adjunto 
Henrique C. de Oliveira 

Raimundo de S. Oliveira 
Eduardo B. Borges 
Alailson da S. Almeida 
Larina V. Dias 
Marcelo A. de Oliveira 
Elizeu P. da Silva 

Conselho Fiscal Titulares: 
Célia R. da Silva 
Nelma R. C. Viana; 
Joseneide R. de Moraes; 

Conselho Fiscal Suplentes: 
Vanderleia B. de Oliveira; 
Alex S. Pereira.

Unidade, Resistência e Luta

DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2020/2023 
É ACLAMADA PELOS TRABALHADORES  

O SINTECT-GO para-
beniza todas as mulhe-
res ecetistas e reafirma 
seu objetivo de conti-
nuar lutando por mais 
respeito e dignidade 
para todas as trabalha-
doras dos Correios.

Lugar de mulher é na luta!

Ecetista na Luta
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SS Veículo de Comunicação do SINTECT-GO   
Gestão 2020/2023

Jornalistas: Janaina Fidelis (JP 3123) e Laryssa Machado (JP 3123) 
Secretária de Comunicação e Imprensa: Daniele Vieira da S. Brasil 
*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

Secretário Geral, Ueber Barboza


