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Chegou a data-base!
 É preciso acreditar na luta e ampliar a mobilização

Campanha Salarial

Entramos no mês 
de agosto, mês de 
nossa data-base. É 

a partir deste mês que os 
trabalhadores ecetistas de-
vem ter seus salários e be-
nefícios reajustados, além 
de serem incorporadas 
em novo acordo coletivo e 
contrato de trabalho, novas 
conquistas e melhorias nas 
condições de trabalho.

As reuniões entre o Co-
mando Nacional de Ne-
gociação e Mobilização da 
Fentect e os representantes 
da ECT seguem a todo va-
por e estão sendo realiza-
das desde 14 de julho. Em 
mesa de negociação está 
sendo defendido por nos-
sos representantes um con-
junto de 93 cláusulas que 
integram a Pauta Nacional 
de Reivindicações da cate-
goria, além de outros temas 
importantes. Fique ligado 
(a)!

Aproveita-
mos esta edi-
ção do Ecetista 
na luta, para 
destacar algu-
mas bandeiras 
ou eixos desta 
Campanha Sa-
larial:

• Fim da 
terceirização. 
Concurso Pú-
blico Já! 

Esta talvez 
seja a mais im-
portante das 
bandeiras desta campanha. 
Coloca em pauta a luta con-
tra o PL 4330 (hoje trans-
formado no PLC 030) que 
regulamenta a terceiriza-
ção e precariza as relações 
de trabalho. Algo que em 
Goiás sempre combatemos, 
ao exigir a substituição de 
MOT’s e funcionários con-
tratados por prefeituras por 
trabalhadores aprovados 

em concurso público. Se o 
projeto for aprovado como 
está, a direção dos Correios 
fi cará à vontade para tercei-
rizar sem limites. 

Enquanto o projeto não 
é apreciado no Senado, a 
ECT, após pressão dos tra-
balhadores, anuncia a pu-
blicação de um edital de 
concurso público para con-
tratar 2000 mil funcioná-
rios. As vagas destinadas a 

este que pode 
ser o último 
concurso pú-
blico para 
contratação 
por tempo in-
determinado, 
não contem-
plará todas 
as Diretorias 
Regionais, in-
cluindo Goi-
ás, e nem de 
longe supre a 
demanda. Os 
trabalhadores 

terão que seguir lutando 
por mais contratações.

• Periculosidade e 
AADC para os motociclis-
tas.

Após os ministros do 
TST “lavarem as mãos” du-
rante audiência de dissídio 
proposto pela ECT, com-
pete agora aos sindicatos e 
federação ingressarem com 
ações judiciais individuais, 

plúrimas (grupos de traba-
lhadores) ou coletivas nas 
primeiras instâncias da Jus-
tiça do Trabalho para exigir 
o pagamento cumulativo 
dos dois adicionais. Embo-
ra nosso departamento jurí-
dico esteja providenciando 
as ações, esta luta também 
se dará fora dos tribunais. 
Você que é carteiro moto-
ciclista não pode fi car de 
fora!

• Entrega de corres-
pondências somente pela 
manhã.

Essa é uma questão de 
saúde do trabalhador, que 
não pode ser comprometi-
da em função de sua ativi-
dade. Conhecemos casos de 
companheiros que por con-
ta da contínua exposição 
solar, adquiriram até câncer 
de pele. Nossa luta é para 
ampliar a entrega pela ma-
nhã, e somente pela manhã, 
em todos os municípios.

*Mais detalhes e o dia a dia das negociações, você confere em nosso site e em nossa página no Facebook

Temas discutidos em mesa até o fechamento desta edição*
• Reestruturação;
• PLR;
• Descumprimento de várias cláu-
sulas do ACT em vigência, entre 
elas as que tratam de: Empregado 
estudante, AADC, assistência mé-
dica e odontológica, itens de uso e 
proteção ao empregado;

• Concurso Público;
• Cláusulas sociais;
• Anistia;
• Aposentados;
• Assédio Sexual e moral;
• Discriminação Racial;
• Programa Casa Própria; e
• Pauta das Mulheres

Em reunião realizada 
no dia cinco de julho, re-
presentantes dos 36 sin-
dicatos de trabalhadores 
dos Correios no país de-
liberaram pela unifi ca-
ção da luta da categoria.

Agora, além das ne-
gociações que já vinham sendo realizadas em mesa unifi cada, também se 
unifi cou a luta. Todos os sindicatos, incluindo aqueles não são fi liados a FEN-
TECT, farão assembleia para defl agração de greve no dia 15 de setembro.

A decisão foi motivada pelo descaso dos representantes da ECT duran-
te as negociações. Eles não respondem aos questionamentos do Comando 
de Negociação, e ainda insistem em reeditar as cláusulas do acordo anterior, 
desprezando as necessidades e as reivindicações da categoria.

Datas deliberadas em reunião:
25/08 - Assembleia para defl agração do estado de greve (SP, RJ, TO, RN, 
BAURU)
28/08 - Dia Nacional de Lutas
01 e 02/09 - Assembleia para defl agração do estado de greve (FENTECT)
15/09 - Assembleia nos 36 sindicatos dos trabalhadores dos Correios, para 
defl agração de greve geral.

Mesa Unifi cada: Luta unifi cada! Benefícios Vale combustível e Auxílio-creche/babá
São respectivamente as cláusulas 31 e 22 da nossa pauta de reivindicações. 
Vale Combustível - O primeiro benefício visa cobrir as des-
pesas que o empregado tem com abastecimento quando este, 
em substituição ao transporte coletivo, utiliza veículo próprio para se 
deslocar de casa para o trabalho e vice-versa. Vale lembrar que é dever 
do patrão custear a ida do empregado ao local de trabalho. Na pauta, estamos 
reivindicando R$ 400,00 a título de vale/ticket combustível.
Auxílio-creche/babá - O outro benefício foi conquistado através de 
muita luta da categoria, mas é pago exclusivamente às mães ecetis-
tas. Agora, a luta é para estender este benefício aos pais e assegurar 
que o mesmo seja pago até o último mês do ano em que o dependen-
te legal completar 10 anos de idade. 

 - O primeiro benefício visa cobrir as des-

em substituição ao transporte coletivo, utiliza veículo próprio para se 
deslocar de casa para o trabalho e vice-versa. Vale lembrar que é dever 
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As imagens desta pági-
na ilustram uma tris-
te realidade que os 

trabalhadores dos Correios em 
Goiás vivem diariamente, e que 
deveria envergonhar os gestores 
desta DR. 

Além de terem que trabalhar 
sob um sol escaldante, com um 
calor de rachar mamona e peran-
te o assédio de clientes e chefias 
despreparadas, ainda há empre-
gados que são tratados como 
burros de carga, submetidos a 
condições de trabalho penosas. 
É o que se constata, por exem-
plo, no dia a dia de carteiros que 
percorrem vários quilômetros a 
pé em ruas acidentadas, portan-
do bolsas com excesso de peso 
e abarrotadas de correspondên-
cias.

Para o carteiro pedestre, essa 
rotina diária tende a provocar 
lesões nos ombros, coluna, joe-
lhos e pés. Muitas vezes o pró-
prio trabalhador, talvez por 
desconhecimento, não respeita 
sequer o limite máximo de peso 
que pode carregar, 10kg para o 
homem e 8kg para a mulher, in-
clusive nos depósitos auxiliares 
(Cláusula 41 – ACT 2014/2015).  

Por outro lado, o próprio mo-
delo de bolsa fornecido pelos 
Correios não é ergonômico, por-
que pode comprometer a saúde 

do trabalhador. Ela possui ape-
nas uma alça, quando deveria 
possuir duas e, normalmente, 
o trabalhador nem sequer faz 
o revezamento dos lados do 
ombro onde ele apoia a bolsa. 
Uma simples observação na al-
tura dos ombros pode revelar o 
quanto se danificou o corpo ao 
trabalhar sem prevenir lesões. 
Em alguns casos as sequelas são 
irreversíveis.

Caixas enormes e, muitas 
vezes, pesadas são trans-
portadas por meio de “gam-
biarras” em bicicletas. São 
os tais objetos embaraçosos 
ou volumosos, que da forma 
que são transportados, sem 
nenhuma segurança, ofe-
recem riscos aos carteiros. 
Além disso, esses pacotes 
podem cair e danificar seu 
conteúdo.

Aproveitamos o ense-
jo para alertar aos carteiros 
ciclistas que adaptam aque-
la caixa azul na garupa das 
bicicletas. Quanto maior a 
quantidade de objetos car-
regados, maior o peso e o 
esforço que se deve fazer 
para pedalar, e consequen-
temente, o risco de aciden-
tes e a possibilidade de de-

senvolver lesões nos joelhos e 
na coluna. Aliás, essa forma de 
transportar objetos não é segura, 
já que a tal caixa azul não possui 
tampa e fica fora do campo de 
visão do carteiro, possibilitando 
o sumiço ou furto de objetos que 
estão sobre sua guarda. O reco-
mendável é fazer uso dos depó-
sitos auxiliares, não improvisar 
“gambiarras” e respeitar os limi-
tes de peso para evitar acidentes 
de trabalho.

A reclamação dos compa-
nheiros dos CEE’s sobre este as-
sunto também está relacionada 
com o volume e o peso excessivo 
de malotes e encomendas. Di-
zem que trabalham de “chapa” e 
que são frequentes malotes e/ou 
encomendas superiores a 30kg.

 Em unidades do interior, os 
trabalhadores carregam e des-
carregam caminhões, são literal-
mente trabalhadores braçais, e 
não são providenciadas nem se-
quer rampas para facilitar o tra-
balho dos companheiros. Algu-
mas agências não possui sequer 
a sinalização de área de carga e 
descarga. Em outras, a LTR não 
chega à unidade e o trabalhador 
tem que se virar para buscar e 
levar a carga na rodoviária. Um 
verdadeiro absurdo!

Atenção: Srs. Diretor Regional, GEOPE, GERAE, CAE’s, gerentes e supervisores:
Trabalhador não é burro de carga!

Empresa continua a 
ignorar condições

 de trabalho

TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE OBJETOS POSTAIS

De acordo com o a Cons-
tituição Federal, o tra-
balhador brasileiro tem 

direito a uma série de fatores que 
visem à melhoria de sua condição 
social, assim, todo empregador 
deve oferecer condições mínimas 
de trabalho, visando, entre outras 
coisas, reduzir os riscos inerentes 
à sua função, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança. Mas 
será que os Correios se preocupa 
com isso?

A história demonstra que os tra-
balhadores dos Correios tem tra-
vado uma luta incessante por me-
lhorias nas condições de trabalho, 
em especial, durante as campanhas 
salariais. Mas esta luta deve ser tra-
vada também no dia-dia.

Talvez você esteja se perguntan-
do: Por que será que o Sindicato 
bate tanto nessa tecla?

Primeiro, porque além de ser 
nosso dever fiscalizar e buscar 
melhorias, constatamos que nesse 
quesito, assim como em outros, a 
gestão dos Correios em Goiás e no 
resto do país tem deixado muito a 
desejar.

Segundo, porque além de ser 
uma obrigação constitucional do 
patrão, as condições de trabalho 
são essenciais para a preservação 
da saúde e integridade física e men-
tal do trabalhador, e se as condi-
ções são satisfatórias, permitirá que 
as atividades sejam efetuadas com 
mais eficiência. Isto quer dizer, que 
a Empresa também perde muito ao 
não oferecer condições de trabalho 
adequadas aos seus empregados.

Em várias oportunidades foram 
constatadas nesta Diretoria Re-
gional, situações que sujeitam os 
ecetistas a condições de trabalho 
precárias, inseguras e degradantes, 
que desrespeitam a dignidade da 
pessoa humana e se assemelham ao 
trabalho escravo. A omissão e o re-
corrente descaso dos gestores têm 
adoecido os trabalhadores e contri-
buído com o alto índice de absente-
ísmo na Regional. 

Wesley Martins, 
Dirigente Sindical

EDITORIAL
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Atenção: Srs. Diretor Regional, GEOPE, GERAE, CAE’s, gerentes e supervisores:
Trabalhador não é burro de carga!

POSTAL SAÚDE

Caos na administração 
do plano inviabiliza 

atendimento

16/07 - Protocolo de negociação e balanço do acordo co-
letivo;
21/07 - 04/08 - Cláusulas Sociais;
05/08 - 11/08 - Condições de trabalho e saúde do traba-
lhador;

12/08 e 13/08 – Benefícios;
18/08 – 20/08 - Cláusula sindical e disposições gerais;
25/08 - Cenário econômico e cláusulas econômicas;
26/08 – 03/09 - Clausulas pendentes
Obs.: Sujeito à alterações

Calendário das Reuniões do Comando de Negociação

A ges-
tão 
do 

plano de saú-
de dos ecetis-
tas foi assumi-
da pela Postal 
Saúde no ini-
cio de 2014 e de lá para cá as 
coisas tem ido de mal a pior. 
Por meio de e-mails, telefone-
mas e visitas, os trabalhadores 
denunciam principalmente o 
descredenciamento de médi-
cos e hospitais, problemas ad-
ministrativos e a suspensão do 
atendimento.

No inicio deste ano, o SIN-
TECT-GO enviou formulários 
aos trabalhadores para que 
eles relatassem as difi culdades 
enfrentadas na hora de utilizar 
a Postal Saúde. O retorno foi 
grande e imediato. A categoria 
reclamou principalmente do 
descredenciamento de médi-
cos e hospitais, como também 
da difi culdade em liberação 
de cirurgias, procedimentos e 
exames. 

Muitos ecetistas têm fi cado 
na mão, e alguns tivera que in-
terromper tratamentos, pois o 
médico ou o hospital não aten-
dia mais pelo Postal Saúde. Em 
outros casos, o convênio au-
toriza determinados procedi-
mentos, mas não autoriza ou-
tros, mesmo eles fazendo parte 
do mesmo tratamento, o que 
acaba obrigando o trabalhador 
arcar sozinho com as despesas.

Em uma das diversas men-
sagens que chegam ao sindi-
cato, um trabalhador relatou 
que não conseguiu comprar 
medicamentos receitados pelo 
médico do plano com o seu 
cartão, pois o mesmo estava 
bloqueado.

Todas as reclamações colhi-
das pelo SINTECT-GO foram 
encaminhadas à FENTECT 
para que a Comissão Paritária,  
que avalia a qualidade do pla-
no, tomasse as providências. 
E agora, durante a Campanha 
Salarial, seguiremos lutando 
por melhorias no plano de saú-
de. 

Parece piada, mas que não 
tem nenhuma graça!  Em ple-
no século XXI, os Correios que 
quer ser uma empresa moderna 
e bem conceituada; que preten-
de investir no setor de logísti-
ca; que busca adotar inovações 
tecnológicas; e etc, vive o triste 
paradoxo de ser no tocante à 
distribuição e transporte de ob-
jetos postais (sua principal ati-
vidade) uma empresa das mais 
atrasadas. Remetendo-nos aos 
tempos do estafeta, quando se 
entregava correspondências 
sobre o lombo de um cavalo. 

Em dezenas de unidades da 
DR/GO não são disponibiliza-
dos os veículos apropriados para 
se fazer a entrega domiciliar de ob-
jetos embaraçosos ou volumosos, 
sejam estes carros ou motos. Esta 
tragédia antiga que continua a ser 
denunciada pelos trabalhadores ao 
Sindicato, expõe a incompetência e 
a omissão dos gestores da Regio-
nal, compromete a qualidade dos 
serviços prestados e retrata o suca-
teamento da Empresa. 

Alguns colegas chegam ao ab-
surdo de utilizar seus veículos par-
ticulares para fazer o transporte 

destes objetos ou para assegurar 
a entrega domiciliar, que é um di-
reito do cliente. Enquanto outros, 
na bicicleta, fazem várias viagens 
de ida e volta à agência transpor-
tando grandes encomendas, num 
trabalho maçante, que não rende e 
que só causa fadiga.

Também é absurdo que cartei-
ros ciclistas pedalem longas dis-
tâncias em distritos que pela sua 
extensão deveriam ser percorridos 
de moto. Alguns distritos são tão 
distantes e extensos que, para se-
rem percorridos, precisam ser al-

ternados em várias partes.
Se os Correios não disponibi-

lizam os recursos, não improvi-
se! Emita um aviso para que os 
clientes possam retirar os objetos 
na agência, ou peça ao gerente da 
unidade, ou ao CAE ou ao REVEN 
que resolva a situação.

Este problema da falta de veícu-
lo não é novo, e até hoje os gesto-
res desta DR, na maioria dos casos, 
não tomaram providências.

Senhor Diretor Regional, até 
quando vai durar essa calamida-
de? 

Carros e Motos
Imagem: Reprodução ORM
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Carteiro é indenizado 
após agressão de morador

No último 
dia 15 julho 
ocorreu a 

solenidade de apresen-
tação da reestruturação 
da ECT. O evento que 
aconteceu em Brasilia, 
contou com a presença 
do Ministro das Comu-
nicações e presidente 
do Conselho de Admi-
nistração, Ricardo Berzoi-
ni; o presidente dos Cor-
reios, Wagner Pinheiro 
de Oliveira; o secretário-
-executivo do Ministério 
da Comunicações, Luiz 
Azevedo, entre outros. A 
nova estrutura da Empre-
sa, que já vinha sofrendo 
mudanças estruturais 
gradativamente nos últi-
mos anos, será implanta-
da pela CorreiosPar S.A. 
Entre as mudanças pro-
postas, está a divisão em 
“Unidades”, que já preo-
cupa os trabalhadores.

Em sua fala, o presi-
dente da ECT, Wagner 
Pinheiro, destacou que as 
mudanças privilegiarão 
o relacionamento com o 
cliente e a ampliação da 
atuação dos Correios. 
Ele também confirmou 
a criação das “Unidades 
de Negócios”, que serão 
divididas em Postal, En-
comendas, Rede e Varejo 
e Logística, além das uni-
dades estratégicas-meio, 
como as de Finanças e 
Controle, Gestão de Pes-
soas, Corporativa e de 
Serviços.

A reestruturação já ha-
via sido apresentada no 
dia anterior, 14 de julho, 
durante reunião de nego-
ciação do ACT 2015/2016. 
As mudanças estão sendo 
implantadas gradativa-
mente, e em nenhum mo-
mento se buscou discutir 

com os trabalhadores.
A grande preocupa-

ção da categoria consti-
tuí, principalmente, no 
fato de novas contrata-
ções não terem sido men-
cionadas. Além disso, as 
“Unidades de Negócios” 
podem, na prática, ter 
grande liberdade e fun-
cionar como se fossem 
empresas independentes 
dentro dos Correios, po-
dendo, assim, ser entre-
gues à iniciativa privada. 
Esta é outra preocupa-
ção da categoria, ao se 
extinguir determinados 
cargos e funções, como 
o de encomendas e trata-
mento de objetos postais, 
as mesmas podem ser 
abarcadas por subsidiá-
rias e empresas privadas 
controladas pelos Cor-
reios. Do mesmo modo 
que o plano de saúde da 
categoria foi privatizado 
e trouxe algumas dificul-
dades para os trabalha-
dores, os ecetistas temem 
que essa reestruturação 
seja um ponta pé para se 
chegar a privatização da 
Empresa.

De acordo com o diri-
gente sindical, Eziraldo 
Vieira, a reestruturação é 
preocupante, pois não se 
sabe qual será o lugar ou 
a garantia de um novo es-
paço para o trabalhador, 
bem como da empregabi-
lidade e de outros benefí-
cios. Vamos ficar atentos!

Reestruturação preocupa 
trabalhadores

SINTECT EM AÇÃO

Um carteiro foi in-
denizado após 
ser agredido por 

um cliente em Aparecida de 
Goiânia-GO. A audiência da 
Ação Indenizatória por Da-
nos Morais foi realizada em 
25 de junho, no Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás. 
As partes entraram em con-
ciliação e fecharam um acor-
do.

Augusto Ramos foi agre-
dido no dia 05 de agosto de 
2011 enquanto realizava en-
tregas no Jardins Viena, em 
Aparecida de Goiânia.  Se-
gundo o carteiro, o cliente 
o tratou de forma agressiva, 
o chamando de preguiçoso, 
vagabundo e outras palavras 
de baixo calão, chegando a 
dar um soco em Augusto. 
“Ao passar por uma rua den-
tro do Jardins Viena, o mora-
dor estava na porta com uma 
carta na mão, falando alto 
para eu chegar lá. Assim que 
cheguei, ele perguntou por-
que as correspondências não 
estavam sendo colocadas na 
caixinha e que eu estava jo-
gando elas no chão, aí expli-

quei que eu não tinha feito 
isso. Então ele começou a 
falar que eu estava fazen-
do ele de bobo, de palha-
ço, aí começou a me xingar 
de vagabundo, falou que o 
pessoal dos Correios eram 
todos moleques, e me deu 
um soco no ombro. Depois 
disso eu fui embora”, con-
tou Augusto.

O carteiro registrou um 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO) no 5º DP 
de Aparecida de Goiânia. 
No documento, ele também 
informou que outro cole-
ga de trabalho já havia sido 
agredido pela mesma pes-
soa, e que por isso os Cor-
reios bloqueou a entrega de 
correspondência na casa do 
cliente, que deveria buscá-
-las na portaria do condomí-
nio.

Ao procurar o Sindica-
to, a área jurídica ajuizou 
uma Ação Indenizatória por 
Danos Morais, como uma 
forma de punir e evitar que 
agressões contra os trabalha-
dores, seja ela verbal ou físi-
ca, voltem a se repetir.

Depois de quatro anos, 
Augusto Ramos se emociona 
ao falar do ocorrido. “Fiquei 
muito emocionado, eu tinha 
pouco tempo de Empresa 
e nunca havia sido agredi-
do assim. Para mim aquilo 
ali foi uma desmoralização, 
acabou comigo. Ele ainda 
continuou a fazer ameaças 
nos corredores das audiên-
cias. Isso para mim foi muito 
forte, pois eu estava traba-
lhando e o cara me xingar de 
vagabundo. A indenização 
não repara nada, não repara 
um xingamento, uma agres-
são, mas ao buscar a Justiça 
aquilo não ficou impune. 
Hoje me sinto melhor, alivia-
do”, desabafou.

ECT

Atenção, Atendente Comercial: 
Está previsto para o dia 12 de setembro o 

3º Encontro Regional dos Atendentes 
Comerciais

Infelizmente, este não é 
um caso isolado. Devido às 
más condições de trabalho 
oferecidas pela ECT e a falta 
de efetivo, a qualidade dos 
serviços prestados é preju-
dicada. Os clientes, por sua 
vez, ao não receber suas cor-
respondências ou recebê-las 
atrasadas, acabam descon-

tando sua raiva no funcioná-
rio dos Correios que eles têm 
acesso, no caso os carteiros e 
atendentes comerciais.  

Na edição 154 do “Ecetista 
na Luta”, fevereiro de 2015, 
foi relatado o caso de Pires do 
Rio, onde trabalhadores rece-
biam comentários ofensivos, 
xingamentos e até ameaças 

dos moradores 
que, por falta de 
efetivo, tinham 
que ir buscar 
suas correspon-
dências na uni-
dade. Em Cha-
padão do Céu, 

a omissão da Diretoria Re-
gional em relação ao efetivo, 
provocou a ira dos clientes, 
que chegaram a danificar o 
veículo de uma trabalhadora. 
A exemplo do que acontece 
nas repartições públicas, os 
Correios também deveriam 
afixar o Art. 331 da Lei 2.848 
em suas unidades e defender 
seus empregados.

Imagem ilustrativa

Augusto se emociona ao 
falar do ocorrido

Agressões aos ecetistas

Art. 331 - Desacatar funcionário público 
no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois 
anos, ou multa.
BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940. Código Penal.

Desacato a funcionário público é crime!


