
É o projeto da direita no Brasil e 

no mundo, que atende aos desejos e às 

ordens das classes economicamente 

ricas e influentes. Esse projeto está em 

curso e beneficia o patrão: “quem tem 

muito sempre quer mais”.

• Estado mínimo – o mercado quer 

reduzir a influência do Estado na eco-

nomia. Quem passa a mandar na sua 

vida é o mercado, a lei do mais forte. 

Exemplo: a privatização dos Correios.

• Redução de investimentos em 

áreas sociais: Michel Temer já tem 

atendido ao mercado nesse sentido. 

Exemplo: PEC do Teto dos Gastos Pú-

blicos, que congelou os investimentos 

sociais por 20 anos, prejudicando a 

saúde e a educação pública.

• Menos direitos para o trabalha-

dor. Exemplo: reforma da legislação 

trabalhista, que ampliou a terceiriza-

ção e decretou o fim da CLT.

• Aposentadoria: esse é o próximo 

alvo do mercado, que quer impedir o 

trabalhador de se aposentar. Exemplo: 

aumento da idade mínima e redução 

do valor dos benefícios. 

Os objetivos do projeto neoliberal 

(dos patrões) já estão bem claros e eles 

pretendem avançar mais e mais sobre 

a sociedade. Só a união e luta da classe 

trabalhadora pode impedir que o Bra-

sil sofra ainda mais as consequências 

desse modelo.

BRASIL
HÁ DOIS PROJETOS DE  

DO PATRÃO X DO TRABALHADOR

DE QUAL LADO VOCÊ QUER ESTAR?

EM JOGO
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PROJETO NEOLIBERAL
É o projeto dos trabalhadores, dos 

movimentos de esquerda, que prioriza 

o social, a valorização do trabalhador e 

dos serviços públicos essenciais. 

• Investe na educação pública, edu-

cação para a cidadania e não para o 

mercado de trabalho (como é feito pela 

direita). Exemplos: Programa Univer-

sidade para Todos (ProUni), investi-

mentos em universidade públicas, no 

ensino fundamental etc.

• Ampliação dos programas sociais, 

de transferência de renda, de qualifica-

ção profissional, de geração de empre-

gos e da conquista da casa própria. 

• Respeito aos direitos trabalhistas, 

valorização do trabalhador. Exemplos: 

realização de concursos públicos, esta-

bilidade ao servidor público etc.

• Fortalecimento das Estatais, que 

são patrimônios nacionais. Exemplo: 

manutenção dos Correios como Em-

presa Pública e de Qualidade.

• Pauta de reformas que benefi-

ciem o social, como a reforma agrária.

• Democracia forte: diálogo com a 

sociedade e as classes trabalhistas por 

meio de seus sindicatos.

A exemplo de outros momentos na 

história do Brasil, é fundamental for-

talecer o povo, o trabalhador, as insti-

tuições que defendem o coletivo. Sem 

essa união é difícil vencer o projeto ne-

oliberal e garantir um futuro melhor.

PROJETO SOCIAL

O Brasil não é para amadores. 

A afirmação,  adaptada do verso 

de Tom Jobim “o Brasil não é para 

principiantes”, retrata bem o ce-

nário caótico que temos hoje na 

política e na economia nacional. 

O povo sofre as consequências de 

um país com sua democracia for-

temente ameaçada e mergulhado 

em uma recessão que há tempos 

não se via.

Os direitos sociais e traba-

lhistas do brasileiro – que foram 

conquistados com muita luta, 

suor e lágrima – estão sendo alvo 

de influentes grupos econômicos 

e políticos que acreditam e se es-

forçam para mandar no país. Eles 

impõem a você, trabalhador, re-

trocessos preocupantes. 

Diante da economia enfraque-

cida, o trabalhador está pressio-

nado pelo desemprego, recessão 

e achatamento de salários. Como 

eleitor, o brasileiro demonstra 

uma apatia generalizada pela polí-

tica, o que é revelado pelas pesqui-

sas que apontam um grande nú-

mero de indecisos e de votos nulos.

Mas não há outro caminho, 

senão a política, para transformar 

a realidade e fazer o país voltar a 

crescer economicamente, criar 

empregos e ampaliar a renda do 

trabalhador. É preciso que o bra-

sileiro se conscientize na políticas 

classista e na partidária. 

O país passa por um 

momento decisivo. Pes-

quise, compare, avalie 

os candidatos e 

escolha de que 

lado quer estar. 

Em qual Brasil 

você vai votar: 

no projeto do pa-

trão ou no projeto 

dos trabalhadores.  
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O PASSO A PASSO DA PRIVATIZAÇÃO

A RESISTÊNCIA E A LUTA SINDICAL

SUCATEAMENTO

• Presidente e diretores 
indicados por políticos 
colocam em prática projeto 
de sucateamento para 
justificar a privatização.

• ECT não investe na 
manutenção das estruturas 
físicas e não oferece 
condições de trabalho. 

• Presidência dos Correios 
promove campanha do falso 
déficit financeiro.

• ECT fecha agências.

PRECARIZAÇÃO PDV/PDI FALSO DÉFICIT

NÃO INVESTIR ] SUCATEAR ] DEMITIR ] ENXUGAR QUADRO ] PRIVATIZAR

• ECT não reinveste o lucro 
na Empresa.

• Motos e bicicletas 
estão sem manutenção, 
literalmente caindo aos 
pedaços. Faltam veículos.

• Materias básicos estão 
em falta (envelopes, caixas, 
material de limpeza etc).

• ECT não fornece EPI´s 
para funcionários.

• Retirou portas com detector 
de metal, vigilantes e CFTV.

• Não realiza concurso 
público para subsituir vagas 
abertas pela aposentadoria 
e desligamento de 
trabalhadores (PDV/PDI). 
• Promove sobrecarrega 
de trabalho e insistem na 
política de reduzir o quadro.
• Pressiona trabalhadores 
com programas de demissão 
volutária e incentivada.
• Acabou com cargo de OTT 
e com função motorizada.
• Faz contratação de MOTs.

• ECT divulga um falso déficit 
financeiro para a população 
e os trabalhadores.
• Empresa dá a entender  
que os trabalhadores são os 
resposáveis pelo déficit (para 
justificar enxugamento).
• Não mostra números 
concretos do déficit.
• Continua fazendo 
patrocínios milionários.
• Fecha contratos milionários.
• Falta de transparência nas 
contas

Combate à precarização

A luta contra o desmonte, sucatea-

mento da ECT e a precarização das con-

dições de trabalho é ação constante do 

Sintect-GO.

• Junto à organização dos trabalhado-

res em nível nacional, o Sintect-GO bus-

ca combater o apadrinhamento dentro 

dos Correios, chamando a atenção para a 

ausência de pessoal mais técnico à frente 

da direção e na presidência da ECT.

• O Sintect-GO realiza anualmente 

visitas a todas as unidades e tenta admi-

nistrativamente buscar melhorias nas 

condições de trabalho na Regional de 

Goiás.

• Também busca resolver a questão 

por outras vias, e abriu processos no 

MPT denunciando as péssimas condi-

ções físicas das unidades pelo interior do 

Estado.

• Sintect-GO conquistou na Justiça 

a obrigatoriedade por parte da ECT de 

oferecer segurança nas unidades de ban-

co postal, com instalação de portas com 

detector de metal e vigilância armada. 

Posteriormente, a Empresa conseguiu 

derrubar a obrigatoriedade.

Conscientização

A única forma de fortalecer a luta do 

trabalhador e seu sindicato é a conscien-

tização sobre a importância da união, da 

unidade da categoria, para conquista e de-

fesa de direitos. 

Esse tem sido um dos papéis funda-

mentais desempenhados pelo Sintect-

GO, bem como defender junto à socieda-

de a importância de manter os Correios 

como uma Empresa Pública, Estatal e de 

Qualidade.

• Fazem parte do calendário do Sindi-

cato: cursos de formação sindical para de-

legados sindicais, congressos, seminários e 

palestras para debate sobre os direitos, lu-

tas da categoria e a realidade dos Correios. 

O Sintect-GO está sempre presente, com 

delegados eleitores democraticamente, 

nos Congressos e negociações promovidas 

pela Fentect.

• O meio sindical busca apoio dos ór-

gãos fiscalizadores, Câmara dos Deputa-

dos, Assembleias Legislativas, Câmara de 

Vereadores no sentido de promoverem 

audiências públicas sobre os Correios, es-

clarecendo a sociedade da realidade vivida 

pela empresa hoje.

Concurso público

A sobrecarga de trabalho é consequ-

ência direta da falta de pessoal dentro 

dos Correios. Ações no combate ao dé-

ficit de pessoal:

• PDV/PDI - Sintect-GO busca escla-

recer o trabalhador sobre as consequên-

cias e os prejuízos de se deligar da ECT 

pelo DV/PDI.

• É reivindicação constante a reali-

zação de Concurso Público para os Cor-

reios.

• Cobra, por meio de ação jurídica, a 

convocação dos aprovados no concurso 

de 2011, o último realizado pela Empresa.

• Com relação ao falso déficit fi-

nanceiro, usado pela ECT para tentar 

justificar o enxugamento do quadro de 

pessoal, o Sintect-GO reforça a luta na-

cional pela transparências nas contas da 

Empresa.

• Campanhas salariais - o Sintect-GO 

participa ativamente de todas as ações 

que envolvem a campanha salarial 

dos ecetistas, sempre envia delega-

dos para representar o Estado, e bus-

ca integrar, em todos os anos, a Comis-

são Nacional de Negociação da Fentect.
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O PASSO A PASSO DA PRIVATIZAÇÃO

A RESISTÊNCIA E A LUTA SINDICAL
A FORÇA DO TRABALHADOR

MENOS DIREITOS SERVIÇOS PRESTADOS DDAAGRESSÕES

NÃO INVESTIR ] SUCATEAR ] DEMITIR ] ENXUGAR QUADRO ] PRIVATIZAR

• Retirada de direitos dos 
trabalhadores.
• Suspensão de férias com a 
desculpa de cortar gastos.
• Redução de jornada de 
trabalho e de salário.
• Retirada de dependentes 
(pais e mães) do plano de 
saúde.
• Criação de mensalidade no 
plano de saúde.
• Sucateamento de salários.

• Política de desmonte da 
Empresa tem denegrido a 
imagem dos Correios.
• Como resultado do 
sucateamento, precarização e 
do enxugamento, a qualidade 
dos serviços prestados caem.
• População não recebe suas 
correspondências e apontam 
carteiros e atendentes como 
culpados.
• Cria-se uma situação em 
que a população considera 
que a saída é privatizar.

Meus companheiros.

Peço a todos e a todas, que neste momento po-

lítico em que vivemos, relevem suas ideologias e 

paradigmas, e peço até por favor, deem atenção ao 

chamado de luta sindical. 

Parece que nossa classe profissional, principal-

mente a operacional, não acredita nas atrocidades 

que vamos enfrentar no âmbito de nossos direitos 

enquanto trabalhadores. Precisamos URGENTE-

MENTE rever conceitos e engrossar as fileiras do 

embate, enquanto podemos. 

Falava-se de contratação de terceirizadas, acha-

vam que era utopia. Hoje passeando pelo CTCE 

observamos que aparentemente mais de 50% já são 

terceirizados e isso chegará também nas demais 

funções.

Comentamos sobre a área motorizada e al-

guns deram risada. Pois a Empresa já enviará 

os documentos legais com a premissa de 

ter serviço de busca em casa. Mas 

leiam no manual técnico nas pá-

ginas 5 e 6, que contempla clara-

mente a palavra ENTREGA.

Volta-se a época onde salário é a 

menor de suas preocupações, caros 

colegas ecetistas. Preocupem-se agora em não per-

der seus postos de trabalho.

– Sou concursado – Esta é a sua desculpa princi-

pal para não ir à luta?

Não se preocupe, pode ser que em breve sua cai-

xa secreta seja abruptamente aberta e você se veja 

desprotegido e sem defesa. Veja os colegas da antiga 

CELG: 900 demissões na surdina e numa paulada 

só.

– Sou bom de serviço;

– Tenho muito prestígio;

– Já participei de muitas lutas agora é a vez de 

vocês;

– Acho que não vai resolver nada;

– Sindicalista é pelego;

– Já era, já terceirizou.

Complete a lista com as desculpas que você 

ouve para não irmos à luta, mas saiba que nada 

disso vai impedir que VOCÊ esteja entre os 23.000 

trabalhadores que podem, de forma REAL, perder 

seus empregos.

Ah, já ia me esquecendo: tem DDA na sua uni-

dade? E o que farão com os carteiros que sobrarão? 

Somos tão ingênuos que vamos acreditar que fi-

carão de RESERVA nas unidades? Poupe-me, não 

acredito em fábulas há muitos anos.

Os documentos que chancelam a terceirização 

dos Correios estavam sendo produzidos enquanto, 

após o gol de um jogador MILIONÁRIO, cantáva-

mos em lágrimas: “Eu sou brasileiro, com muito 

orgulho, com muito amor.

O texto é longo, mas espero que neste desabafo 

a nossa categoria deixe de desculpa esfarrapada e 

cumpra seu papel de lutar pelo SEU próprio direi-

to, e deixe de fazer como esses fascistas capitalistas: 

terceirizando até a luta de classes. O próximo cená-

rio político pode piorar ou nos dar um tempo para 

respirar, só depende de nós.

Reafirmo: ainda dá tempo de manifestarmos 

juntos nossa insatisfação e tentar frear a destruição 

dos Correios. Contamos com você nesta luta!

Não compre tudo que lê. Tome suas decisões! 

Vá às assembleias da categoria, e se tiver greve, par-

ticipe! Pode ser a última vez que você participe de 

alguma.

Vamos à luta companheiros! Por nossas famí-

lias. Por nossa empresa. Pela soberania do Brasil.

Duarte

SINTECT-GO

Centro-Oeste

• Distribuição Domiciliar 
Alternada
• Sistema para 
institucionalizar as dobras;
• Acúmulo de trabalho, 
como as encomendas 
são entregues em dias 
alternados, a quantidade vai 
acumulando;
• As encomendas já são 
entregues com atraso, com o 
DDA este atraso só aumenta;

• Com os atrasos causados 
pelo DDA e a falta de efetivo, 
a população fica insatisfeita 
com o serviço prestado pelos 
Correios;
• Atacam os carteiros nas 
ruas;
• Atacam os atendentes;
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dá praNão
continuarassim!

CONDIÇÕES DE TRABALHO
INSABLUBRES

Os Correios tratam seus 

trabalhadores com total des-

caso, submetendo a categoria 

a condições insalubres em 

todo o País. Uma vez ao ano, a 

diretoria do Sintect-GO visita 

todas as unidades em Goiás, o 

que foi feito em março último.

O Sindicato fiscaliza a si-

tuação e elabora um relatório 

que reforça as reivindicações 

dos trabalhadores em ações 

administrativas (direto com a 

DR/GO) e em outras instân-

cias, como o Ministério Públi-

co do Trabalho (MPT).

A cada ano a situação é 

pior, reflexo da política de des-

monte da Empresa. A ECT não 

investe em condições de tra-

balho, nem cuida do mínimo 

que já existe. Motos e bicicletas 

estão sucateadas, sem revisão, 

com “remendos”. Há distritos 

sem carros, onde caixas gran-

des são transportadas sem se-

gurança em motos. 

Sobrecarga

Não há pessoal suficiente 

para atender a demanda de tra-

balho. O número de encomen-

das quadriplicou em cidades 

com apenas um carteiro para a 

distribuição, a exemplo de Cri-

xás. Os trabalhadores estão so-

brecarregados, sem condições 

de trabalho, mas se esforçam 

para prestar o serviço. Como 

estão na linha de frente, são ele 

que recebem reclamações e até 

insultos agressivos por parte 

da sociedade.

Nem o básico chega

Falta de tudo. Não há equi-

pamentos de proteção indivi-

dual (EPI´s) nem reposição de 

uniformes, obrigações legais 

da Empresa. Carteiros traba-

lham com botas furadas, ras-

gadas e degastadas). Materiais 

necessários ao atendimento, 

como etiquetas numéricas, 

caixas e envelopes de sedex, 

não chegam às unidades.

Até o serviço de limpeza foi 

interrompido. Os trabalhado-

res se viram para comprar os 

materiais de limpeza e fazer o 

trabalho, que é de responsabi-

lidade da DR. 

A insegurança é ameaça 

diária. Os atendentes comer-

ciais sofrem com as retiradas 

da porta com detector de me-

tal, dos vigilantes armados e 

do Circuito Fechado de TV 

(CFTV), sistemas importantes 

em locais com grande circula-

ção de valores.

Sem saúde

Com a investida contra o 

Plano de Saúde, em muitas 

cidades não há rede credencia-

da, obrigando os trabalhadores 

a se deslocarem até Goiânia. 

Exames médicos periódicos, 

uma obrigação do emprega-

dor, não é feito e os trabalhado-

res ficam sem uma documen-

tação importante para avaliar 

e detectar o surgimento de 

doenças ocupacionais. 

A categoria perdeu o direi-

to a diárias e os trabalhadores 

são transferidos à revelia, até 

como forma de ‘punição’. Essa 

situação tem deixado a cate-

goria ainda mais apreensiva e 

subjugada às péssimas condi-

ções de trabalho nos Correios.

A situação na goiana de Aragarças, divisa com Barra dos Gar-

ças (MT), está complicada. Lá, a UD foi transformada em CDD 

Polo, mas não pertencente nem a Goiás, nem a Mato Grosso. 

Os carteiros estão lotados em Barra dos Garças, e trabalham em 

Aragarças. Todas as duas DR´s mandam, mas nenhuma resolve 

os problemas da unidade.

Além de sofrer com os mesmos problemas das demais uni-

dades, o CDD Polo de Araguarças não tem carro para entrega de 

grandes encomendas e fica o empurra-empurra para resolver a 

questão. Todos mandam no trabalhador do CDD, mas ninguém 

resolve as dificuldades e a categoria sofre ameaças constantes de 

transferências, o que os “obriga” a aceitar a situação.

Araguarças, a unidade do ‘nem’

Situação mos Correios:
• Não tem EPI´s
• Motos e bicicletas estão sem 
revisão, com peças (placa, 
banco, farol etc) amarradas
• Capacetes vencidos
• Sem pessoal e produtos 
para limpeza 
• Extremo déficit de pessoal
• Trabalhador sobrecarregado
• Falta de material básico 
(etiquetas numéricas, caixas e 
envelopes de sedex)
• Sem porta com detector 
de metal, sem CFTV, sem 
vigilantes
• Trabalhadores sendo 
deslocados, sem pagamento 
de diárias
• Sem rede médica 
credenciada no interior

A direção 
da ECT está 

destruindo
a Empresa

CDD Pedro Ludovico Todas unidades receberam visitas do Sindicato

Pelo interior - O Sintect-GO esteve nos 246 municípios goianos

Situações emergenciais

Durante as viagens o que mais se viu foram unidades abar-

rotadas de encomendas, principalmente por não ter efetivo su-

ficiente. A situação estava crítica em São Simão, Cachoeira Alta, 

Paranaiguara, Inhumas, Palmeiras de Goiás, Campo Alegre, Mi-

neiros, Montividiu, Portelândia e Maurilândia. Em Chapadão 

do Céu, por exemplo, as encomendas estão muito atrasadas e a 

gerente precisa atender os clientes, abrir e fechar agência, fazer 

o serviço de limpeza e de tesouraria da unidade. 

Após estas visitas, o SINTECT-GO entrou em contato com a 

Empresa para buscar soluções para os problemas das unidades.

Unidades abarrotadas de encomendas
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CAMPANHA SALARIAL
ESPECIAL 

O apoio e a participação da categoria nesta campanha salarial é, mais do 

que nunca, fundamental para que se possa garantir conquistas à classe traba-

lhadora, principalmente no cenário de reforma trabalhista e de retirada de 

direitos por parte da ECT. 

As reuniões de negociação entre os membros do Comando de Negociação 

e Mobilização da Fentect e os representantes da ECT tiveram inicio no dia 19 

de junho, em Brasília.  Na ocasião, os representantes da Empresa insistiram 

no falso déficit, anunciaram um novo PDI para julho, e afirmaram que ha-

verá transferência de empregados de 

unidades superavitárias para unida-

de deficitárias, com o consentimento 

do trabalhador a principio, e poste-

riormente por necessidade. Durante 

a reunião, também foi definido um 

calendário das negociações, que de-

veram ser finalizadas até o dia 16 de 

julho (confira no quadro cinza).

Negociações

• 8% de reajuste salarial, 
• R$300 linear, 
• Ticket de R$45 (valor referente a 
cada ticket), 
• vale cesta no valor de R$440, e 
• reajuste de 8% nos demais 
benefícios.

REIVINDICAÇÃO
ECONÔMICA

06/06/2018 - Sistematização da 
pauta
7, 8 e 9 de junho - Aprovação da 
Pauta pelos sindicatos
11/06 - Entrega da Pauta à ECT 
e instalação do Comando de 
Negociação
12/06 - Início das negociações
03/07 - Assembleia de estado de 
greve com indicativo de greve para 
o dia 18/07
16/07 - Término das negociações
18/07 - Assembleia de Avaliação da 
Campanha Salarial

Calendário de lutas1º dia de negociações | Imagem: FENTECT
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Reprodução: Voyager

CAMPANHA SALARIAL
ESPECIAL 

Esta é a primeira campanha salarial da categoria após a aprovação da reforma trabalhista, que retirou direitos 

históricos da classe trabalhadora, conquistados com muito suor e muita luta desde o final da década de 80. Nesta 

campanha salarial, a categoria também não tem a segurança da Súmula 277, que garantia a ultratividade do acordo 

coletivo, ou seja, o acordo coletivo vigente prevalecia até que se fechasse um novo. Com sua extinção no ano passa-

do, ao final do período de vigência do ACT 2017/2018 em 31 de julho, a categoria poderá ficar sem acordo coletivo, 

possibilitando que a Empresa suspenda todas as conquistas de negociações coletivas passadas.

Reforma Trabalhista

Em relação ao plano de saúde, a categoria reivindi-

ca a manutenção da assistência pelo Correios Saúde, 

diretamente pela empresa, que custeará serviço de as-

sistência médica, hospitalar e odontológica aos:

• Empregados ativos;

• Aposentados que permanecem na ativa;

• Aposentados desligados sem justa causa ou a pe-

dido;

• Anistiados;

• Aposentados por invalidez;

• Dependentes, que não poderão ser modificados.

Plano de Saúde

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

Filiado à Fentect/CUT

SS
Veículo de Comunicação do 

SINTECT-GO  
 Gestão 2017/2020

Secretário de Comunicação 
e Imprensa:Joelcío Ferreira 
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