
EDITORIAL

Depois que o país sofreu um golpe 
parlamentar, Temer iniciou seu 
desgoverno, implementando uma 

política destrutiva ao Estado Brasileiro, pas-
sando necessariamente pelo desmonte da es-
trutura pública que temos, transformando o 
país em um verdadeiro “balcão de negócio”. 
E para que tal plano se tornasse viável, apro-
vou-se de inicio o congelamento dos investi-
mentos no orçamento de itens fundamentais 
para o desenvolvimento do Brasil, como a 
educação, saúde, segurança, entre outros.

Com o discurso de tornar o país melhor 
e mais lucrativo para os detentores do ca-
pital financeiro, Temer, com o papinho de 
“modernizar” as relações trabalhistas, apro-
vou no Congresso o seu desmonte, que na 
prática reduz os custos que o empresaria-
do tem com a contratação de mão de obra, 
retirando direitos históricos e ampliando os 
mecanismos de fragilização da organização 
dos sindicatos.

Com os arranjos políticos tipicamente 
brasileiros funcionando a todo vapor, de ne-
gociação e destruição de ministérios, Temer 
reloteou todo o chamado “segundo e Ter-
ceiro escalão”. Nossa Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos caiu no colo do PSD, do 
coronel Gilberto Kassab, que indicou como 
presidente dos Correios o senhor Guilherme 
Campos. Este senhor desde que assumiu a 
Presidência dos Correios tem prestado um 
completo desserviço a nossa Empresa. São 
cerca de 40 entrevistas concedidas à impren-
sa, e em nenhuma delas ele consegue fazer 
um único elogio à Instituição ou a qualquer 
um dos mais de 112 mil homens e mulheres 
que nela trabalham. Além disso, Guilherme 

Campos buscou todos os meios possíveis e 
imagináveis para nós impor as novas regras 
da Reforma Trabalhista, mesmo antes dela 
entrar em vigor, e usou o TST para tentar al-
terar nossa data base. Volta e meia, em suas 
entrevistas, cogita a privatização total ou 
parcial da Empresa, além de deixar claro que 
sem retirar direitos, a Empresa não se susten-
ta. Mas isso não é novo, afinal quem não se 
lembra do então presidente senhor Giovanni 
Queiroz, em fevereiro de 2016, alardeando 
que a ECT só tinha dinheiro para pagar os 
salários até setembro daquele ano.

Tais atitudes exigiram de nós Ecetistas 
muita luta e muita resistência ao longo de 
2017. A falácia da crise, amplamente disse-
minada pelo presidente que é adepto daque-
la doutrina do “espalhe ao extremo uma mentira 
e ela virará verdade”, esteve presente o ano in-
teiro e foi necessário muita unidade e muita 
resistência para combatê-la. Até porque atrás 
dessa falácia de crise, reside o desejo do Go-
verno de retirar nossos direitos conquistados 
há anos, como o Plano de Saúde, Tickets nas 
férias e durante as licenças médias por até 90 
dias etc.

As três greves abraçadas pela categoria ao 

longo de 2017, principalmente a iniciada em 
setembro, inviabilizaram a retirada de direi-
tos da categoria, ao menos por enquanto. Ao 
mesmo tempo, está na pauta de Temer e seus 
aliados (PSD, PSDB, PTB, PP, PPS, entre ou-
tros) o fim das nossas aposentadorias através 
da “Reforma da Previdência”, além da cria-
ção de mensalidade no Plano de Saúde da 
categoria, e assim precarizar ainda mais a 
Empresa, para que ela possa ser privatizada. 
Tais ataques evidenciam a necessidade de 
nós mantermos mobilizados e prontos para 
o enfrentamento, pois 2018 promete ser mais 
um ano que exigirá muita resistência e muita 
luta. 

Regionalmente, tivemos um período com-
plicado, uma gestão de um senhor que gas-
tou muito mais tempo e energia combaten-
do o Sindicato do que realizando seu papel. 
Situação que ficou ainda mais clara no dia 
de sua queda, pois a categoria em peso co-
memorou soltando foguetes na Praça Cívica 
durante Assembleia.

Que em 2018 estejamos com o mesmo 
espírito de luta, mobilização e unidade, dis-
postos a enfrentar qualquer ataque que ve-
nha contra nossos direitos. Por isso, MUITA 
LUTA E MUITO MAIS RESISTÊNCIA SERÁ 
EXIGIDA DE TODOS NÓS, para que possa-
mos manter e ampliar nossos direitos e ao 
mesmo tempo solidificarmos ainda mais os 
Correios como uma Empresa pública, con-
fiável e que preste um serviço de excelência 
para a sociedade brasileira.

FELIZ 2018

Elizeu Pereira, Secretário Geral

Resistência e Luta em Tempos de “Crise”

Os fogos anunciam a chegada de um ano novo e de novos desafios! É hora de refazer seus sonhos 
ainda não realizados e acreditar que irá concretizá-los; de planejar e lutar pela manutenção dos direi-
tos da categoria e por novas conquistas. Que o sentimento de unidade e a esperança renasçam com 

a chegada de 2018!
Boas Festas e um próspero Ano Novo

São os votos da Diretoria Colegiada do SINTECT-GO

Ano XXXII • Edição 169 • Dezembro de 2017

 MUITA LUTA E MUITO 
MAIS RESISTÊNCIA SERÁ EXI-
GIDA DE TODOS NÓS, para 
que possamos manter e am-
pliar nossos direitos 

“

 “

NÃO À PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS !
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No dia 31 de janei-
ro de 2017, Eziraldo 
Santos Vieira pro-
tocolou no Cartório 
Santos, em Apare-
cida de Goiânia, o 
pedido de registro da Associação Recreativa dos Traba-
lhadores dos Correios em Goiás (ARTCT - GO). Há mui-
to tempo os ecetistas aspiravam por uma associação que 
fosse de fato dos trabalhadores, sem nenhum vínculo com 
a ECT, que fosse independente, e que não fosse utilizada 
como instrumento de política da Empresa para combater 
as lutas dos trabalhadores(as). Mais uma conquista rumo a 
democratização da ARCO, que era uma reivindicação his-
tórica da categoria e do SINTECT-GO. É o Sindicato na 
luta pelos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras! 

ARTCT é criada

RETRO SPECTIVA20
17

A Diretoria colegiada, eleita no dia 10 de fe-
vereiro, tomou posse no dia 17 de fevereiro de 
2017 durante cerimônia realizada na sede do 
Sindicato, em Aparecida de Goiânia. O processo 
eleitoral foi acirrado, mas a Chapa 1 “Experiên-
cia, Renovação e Luta” foi eleita com  832 votos. 
Obrigado à todos trabalhadores e trabalhadoras pela confiança e pelo reconhe-
cimento do trabalho realizado pelo SINTECT-GO.

Eleição Gestão 2017/2020

No dia 08 de março, os diretores do SINTECT-
GO visitaram as unidades da região metropoli-
tana e distribuíram flores e bombons para todas 
as mulheres ecetistas.
“Nunca se esqueça que basta uma crise política, econô-
mica ou religiosa para que os direitos das mulheres se-
jam questionados. Esses direitos não são permanentes. 
Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida.” Simone de Beauvoir

 Dia Internacional da Mulher

Ecetistas em Goiás paralisaram suas 
atividades no dia 15 de março contra a 
Reforma da Previdência e Trabalhista, 
e por melhores condições de trabalho 
durante o Dia Nacional de Paralisação, 
convocado pela CUT e Centrais Sin-
dicais. Em Goiânia, os trabalhadores 
se concentraram em frente à Agência 
Central na Praça Cívica e depois se uni-
ram as demais categorias que também 
manifestavam. 

É a categoria unida no enfrentamento 
das lutas pontuais e históricas da clas-
se trabalhadora.

Reforma da Previdência e trabalhista

O SINTECT-GO realizou no 
dia 27 de abril uma Audiên-
cia Pública para falar sobre a 
suposta crise nos Correios e 
o fechamento de agências. A 
audiência foi realizada no au-
ditório da Assembleia Legis-
lativa de Goiás e contou com 
a participação dos ecetistas, 
da Diretoria Colegiada do 
SINTECT-GO, do presidente 
da CUT-GO Mauro Rubem, da Deputada Estadual Adriana 
Accorsi, do presidente da União dos Vereadores de Goiás 
(UVG) Ricardo Oliveira Carneiro, entre outros. Durante a 
audiência foi destacado a importância dos Correios para a 
sociedade brasileira, principalmente ao levar vacinas, livros, 
entre outros, além de ser a única instituição financeira em 
vários municípios goianos. Não à privatização dos Correios!

Audiência pública sobre o fechamento 
de agências

No dia 28 de abril, os ecetistas, que já estavam em greve por me-
lhores condições de trabalho desde o dia 26 de abril, foram às 
ruas contra a reforma previdenciária e trabalhista, propostas pelo 
governo de Michel Temer. Em Goiânia, a concentração começou 
às 8h em frente à Agência Central, localizada na Praça Cívica. Às 
10h30 os trabalhadores dos Correios em greve se uniram as outras 
categorias e juntos foram até a Praça do Bandeirante. Um ato bo-
nito apoiado por todas as centrais sindicais e toda a classe traba-
lhadora. Os ecetistas deram um show de mobilização com greves 
em todo o Estado, que se iniciou no dia 26 de abril e terminou no dia 08 de maio. Categoria unida na luta!

Greve Geral

Ano de muitas lutas
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RETRO SPECTIVA
Todos os anos o SINTECT-GO realiza o Curso de For-
mação Sindical para subsidiar os novos delegados sin-
dicais. Neste ano, o curso foi dividido em dois módulos. 
O primeiro, realizado no dia 20 de maio, tratou sobre 
análise de conjuntura, a história da classe trabalhadora, 
a fundação dos primeiros sindicatos e a atuação dos de-
legados sindicais enquanto representantes sindicais de 
base e sujeitos sociais no enfrentamento. Já no segundo 
módulo, no dia 24 de junho, foram discutidos a parte 
prática da atuação dos delegados sindicais no local de trabalho e orientações jurídicas 
com assessoria jurídica do SINTECT-GO. É o SINTECT-GO investindo na formação de 
base e preparando para as lutas. Lutar sempre, Temer Jamais!

 Curso de Formação Sindical 
No dia 26 de agosto, o SINTECT-GO 
promoveu uma plenária para tratar 
sobre a Campanha Salarial e o PCCS 
95. No primeiro momento os direto-
res sindicais falaram da importância 
dos trabalhadores participarem das 
assembleias referente à campanha 
salarial. Na segunda parte da Ple-
nária, a advogada do Sindicato, Gizeli Costa, explicou todos 
os aspectos da ação do PCCS 95 e tirou todas as dúvidas dos 
trabalhadores. SINTECT-GO investindo no trabalho de base 
e na informação para a categoria.

Plenária PCCS 95 e Campanha Salarial 

No mês de setembro, dia 16, o SINTECT-GO realizou o “V Encontro Regional de Atendentes Comerciais e Encon-
tro de Orientações Jurídicas e Campanha Salarial”, mais um evento para informar e esclarecer os  trabalhadores. 
Na ocasião, o professor e mestre Igor Venceslau falou sobre a importância dos Correios para a soberania e para 
a integração nacional. Para esclarecer as alterações na legislação e reforma trabalhista, o Sindicato recebeu a 
advogada Carla Maria Santos. A advogada do departamento jurídico do SINTECT-GO, Gizeli Costa, esclareceu 
o andamento das ações jurídicas propostas pelo Sindicato e o representante no Comando de Negociação, Uber 
Barbosa, falou sobre os desafios enfrentados na Campanha Salarial.

V Encontro Regional de Atendentes Comerciais e Encontro de Orientações Jurídicas e Campanha Salarial 

Este ano, a greve da categoria durou 17 
dias. Em Goiás, a deflagração ocorreu no 
dia 19 de setembro durante Assembleia 
Geral, realizada em Goiânia, e Assembleias 
Regionais realizadas no interior. 

Os ecetistas mostraram resistência 
diante de todas as tentativas da Empresa e 
do TST em desmobilizar a luta. Contudo, 
os trabalhadores não fraquejaram e mos-
traram que estavam prontos para lutar 
pela manutenção de seus direitos e contra 
qualquer ataque da ECT e do Governo.

Com a pressão da greve e seu fortaleci-
mento gradual, o TST apresentou no dia 04 
de outubro, durante a audiência de conciliação, uma proposta cujo reajuste seria de INPC 2.07% nos 
salários e benefícios, retroativo ao mês de agosto deste ano. Em relação às demais cláusulas sociais, 
foi proposto que elas continuassem exatamente como estavam, excluindo as cláusulas de Gratifi-
cação de Incentivo à Produtividade (GIP) e Gratificação do Acordo Coletivo 2015/2016, que inclu-
sive já foram incorporadas aos salários dos trabalhadores, não lhes deixando nenhum prejuízo. Já 
o plano de saúde continuaria sob mediação do TST. Os  trabalhadores de Goiás, além de 27 bases 
sindicais em todo o país, acabaram aprovando esta proposta no dia 06 de outubro e encerrando a 
greve. Uma greve dura na qual a categoria teve que mostrar sua garra e resistência para garantir 
direitos históricos que estavam postos sob revisão pela Empresa e Governo, na tentativa de colocar 
o ACT da categoria de acordo com as novas regras da Reforma Trabalhista. Um retrocesso sem 
precedentes, mas que a categoria unida conseguiu barrar, isso mostra a força da greve e a força 
da luta. Por nenhum direito a menos, nenhum passo atrás. 

Campanha Salarial
Cumprindo seu papel de informar os trabalhadores e fis-
calizar as condições de trabalho, o Sindicato esteve presen-
te em todas as unidades da capital e do interior em 2017. 
Durante as reuniões, vários problemas foram verificados e 
denunciados, entre eles falta de EPIs, falta de efetivo, falta 
de motos e bicicletas, sobrecarga de trabalho, assédio mo-
ral, entre outros. Em todos os casos, os diretores sindicais 
elaboraram atas e relatórios cobrando soluções por parte da 
DR/GO. Confira algumas dessas visitas abaixo:

Visitas às unidades
Anápolis Doação de sangue em Jataí

Goiânia Passeata em Goiânia
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Ecetista que aderir ao novo PDI ficará sem 
plano de saúde e não poderá sacar FGTS

A ECT 
abriu 
um novo 

ciclo do Plano de 
Desligamento In-
centivado (PDI) no 
dia 23 de novembro, 
com desligamento já 
para o próximo mês. 
Diferente do ciclo 
anterior, neste é exi-
gido que o trabalha-
dor tenha 15 anos de 
Empresa, mas não há idade 
mínima e o trabalhador não 
precisa estar aposentado. A 
expectativa da ECT é que 
mais de 5 mil trabalhadores 
saiam da Empresa (sendo 2 
mil carteiros).

Como agora não haverá 
mais idade mínima, o tra-
balhador que sair no PDI e 
não tiver aposentado per-
derá o plano de saúde e 
também não poderá sacar o 
saldo do FGTS. Caso o tra-
balhador tenha menos de 
58 anos e não estiver apo-
sentado, mas queira conti-
nuar no POSTALIS, ele terá 
que pagar a cota dele e a 
cota da Empresa até atingir 
os requisitos mínimos para 
a suplementação (que são 
cinco anos de Postalis, 10 
anos de Empresa, estar apo-
sentando e desligado).

O PDI não é só prejudi-
cial para o trabalhador, mas 
para a população e para o 
país, e é mais uma estra-
tégia da ECT para colocar 
seu plano de desmonte em 
prática: diminui ainda mais 
o efetivo, que já é pouco; 
tenta a todo custo fazer com 
que os trabalhadores pa-
guem pelo plano de saúde; 
ou seja, precariza pouco a 
pouco a Empresa, para que 
a sua privatização seja a 
única saída.

O último concurso pú-
blico dos Correios foi re-
alizado em 2011 e vários 
aprovados não foram con-
vocados até hoje. Mais de 
6 mil trabalhadores deixa-
ram a Empresa  no último 
PDI, realizado no primeiro 
semestre deste ano, além 
disso, tem os trabalhado-
res que se aposentam, e os 

trabalhadores 
que deixam a 
Empresa por não 
suportar mais os 
ataques e sobre-
carga.

Ano após ano, 
o SINTECT-GO 
realiza visitas a 
todas as unida-
des da DR/GO e 
a falta de efeti-
vo é o problema 

principal da maioria delas. 
No interior, muitas unida-
des sequer tem carteiro e a 
população fica sem receber 
suas contas, cartas e/ou en-
comendas. 

Como prestar um servi-
ço de qualidade quando se 
falta o principal?

O PDI não resolverá os 
problemas financeiros da 
Empresa, e ainda piorará a 
vida dos trabalhadores, que 
vivem sobrecarregados; 
a qualidade dos serviços 
prestados pelos Correios 
cairá ainda mais; e, por fim, 
aumentará mais o desem-
prego, que já atinge recor-
des históricos.

*Confira o regulamento do 
PDI completo em http://www.
sintectgo.org.br/novo/index.
php/lutas-da-categoria/pdi

Plano de Saúde: ECT entra com dissídio 

No mês de no-
vembro, a ECT 
pediu o encer-

ramento da mediação do 
plano de saúde e ingres-
sou com ação judicial. A 
Mediação no Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) 
vinha ocorrendo desde o 
inicio deste ano, mesmo 

após a cláusula 28 do ACT  
2016/2017 ter sido mantida 
no novo acordo.

Durante a mediação, 
a FENTECT se colocou a 
disposição para realmen-
te mediar o plano, de for-
ma que uma solução fosse 
encontrada, desde que os 
trabalhadores não saíssem 
prejudicados. Contudo, al-
guns pontos não vinham 
sendo esclarecidos e não 
houve transparência com 
relação aos números da 
Postal Saúde durante a me-
diação.

A assessoria jurídica da 

FENTECT está tomando 
providências e traçando 
estratégias em relação à 
judicialização do plano de 
saúde dos trabalhadores 
dos Correios no Tribunal, 
uma vez que os trabalha-
dores não podem ser sub-
metidos a qualquer altera-
ção no plano de saúde sem 
a devida negociação.

Ainda sim,  é importan-
te que todos os trabalhado-
res fiquem em alerta, pois a 
qualquer hora uma mobili-
zação poderá ser chamada, 
seguindo o calendário lan-
çado no último CONSIN. 

Sempre atuante na defesa dos direitos dos tra-
balhadores dos Correios em Goiás, em 2017 o 
departamento jurídico do SINTECT-GO traba-

lhou incansavelmente para garantir que os direitos e 
benefícios dos ecetistas goianos não fossem atacados. 

Durante todo este ano foram publicadas decisões 
favoráveis a ações de indenização às vítimas de assalto 
em Banco Postal,  indenização de reintegração de tra-
balhador,  pagamento de adicional de periculosidade 
para operador de empilhadeira, inclusão de netos sob 
guarda do trabalhador no plano de saúde,  realinha-
mento de salário e pagamento da Progressão de Incen-
tivo Escolar (PIE), entre outros. Além disso, o departa-
mento jurídico continuou executando ações do PCCS 
95, das diárias e vale refeição.

No mês de maio, a Justiça do Trabalho em Goiás 
deferiu parcialmente tutela de urgência determinan-
do que a ECT concedesse férias aos empregados que 
tinha seu beneficio marcado desde outubro de 2016 a 
serem usufruídas dentro do período concessivo, sob 
pena de multa diária de R$1.000,00 por cada emprega-
do que tiver suspensas as férias.

A ação civil pública com pedido de tutela antecipa-
tória de urgência foi proposta pelo SINTECT-GO para 
suspender a suspensão de férias adotada pela ECT.

Em agosto, a Justiça do Trabalho deferiu liminar 
determinando que a Empresa incluísse os trabalha-
dores novatos e seus dependentes no plano de saúde, 
após ação do SINTECT-GO. O desembargador Mario 
Sergio Bottazzo verificou que a ECT estava descum-
prindo o ACT, seu manual de pessoal e o edital do 
concurso, além de confrontar o princípio da isonomia, 
já que todos os trabalhadores veteranos e vários nova-
tos tinham o plano de saúde.

PDI AÇÕES DO JURÍDICO

Sindicato atuante na 
luta em defesa dos 

direitos da categoria

Ecetista na Luta
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Estes são alguns dos ecetistas 
que tiveram decisão favorável 
em suas ações em 2017


