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EDITORIAL

EM 2019 TEREMOS QUE LUTAR PELOS NOSSOS
DIREITOS, EMPREGOS E CONTRA A EXTINÇÃO DA ECT
O próximo ano será um ano de muitos desafios
e enfretamento para nós, classe trabalhadora.
No cenário nacional, a Reforma Trabalhista, que
completou um ano no mês de novembro, fomentou
a precarização do trabalho, a informalidade e não
teve nenhum impacto na geração de emprego,
como prometido.
Com a regulamentação da Reforma Trabalhista,
nós trabalhadores perdemos muitos direitos
perante nosso empregador, e, na contramão, os
patrões passaram a contar com a flexibilização da
CLT para instituir o que ocorria há um bom tempo.
Em agosto, o STF decidiu que as empresas podem
terceirizar qualquer área, incluindo sua atividadefim. Nos Correios a terceirização já é realidade.
Em setembro, o SINTECT-GO recebeu várias
denúncias dos trabalhadores terceirizados da DR/
GO, principalmente dos que exercem a função de
Operadores de Triagem e Transbordo (OTT) no
CTCE. Eles reclamavam dos atrasos no pagamento
dos salários e do vale-transporte.

Nas negociações da Campanha Salarial deste
ano, a ECT apresentou vários cortes (excluir o vale
peru, reduzir os dias de acompanhamento médico,
reduzir o valor pago no repouso remunerado, pagar
os tickets apenas nos dias efetivamente trabalhado,
entre outros), e a presidência ainda teve a coragem
de apresentar 1,58% de reajuste, o que não
contemplava sequer a inflação aferida pelo menor
índice do período.
Além disso, nos últimos anos, a ECT atacou
os direitos dos trabalhadores de todas as formas.
Reestruturação, fechamento de agências,
terceirização, sucateamento, falta de material
para trabalhar, extinção do cargo de Operador
de Triagem e Transbordo (OTT), Distribui¬ção
Domiciliar Alternada (DDA), suspensão das férias,
Plano de Demissão Voluntária (PDV), mensalidade
no Plano de Saúde e exclusão de dependentes, entre
outros.
No próximo ano, os trabalhadores ainda terão
que conviver com o fim do Ministério do Trabalho,

que representa um enorme retrocesso político.
Sem o Ministério, o empregador ficará ainda
mais livre para descumprir as leis, pois não haverá
fiscalização contra trabalhos análogos à escravidão,
por exemplo, nem prevenção contra acidente
de trabalho. Além disso, o MP discute questões
necessárias para a criação de emprego, relações
de trabalho, promoção de políticas salariais, entre
outros.
Para nós trabalhadores ecetistas, o próximo
ano exigirá ainda mais união, organização e
mobilização. Já estamos nos preparando para a
Plenária Nacional da Federação, que ocorrerá
no dia 02 de fevereiro de 2019 e será aberta a toda
categoria, centrais sindicais e demais categorias
estatais. A Plenária faz parte do Calendário de Lutas
anunciado no dia 05 de dezembro, durante reunião
entre 22 representantes dos sindicatos filiados à
FENTECT para discutir a situação dos Correios e
debater o futuro da categoria.

Diretoria Colegiada

QUE O ANO NOVO SEJA RECEBIDO COM PAZ, HARMONIA E ALEGRIA! A DIRETORIA DO
SINTECT-GO DESEJA BOAS FESTAS!

RETROSPECTIVA

No dia 13 de janeiro, os trabalhadores filiados ao SINTECT-GO, juntamente com seus familiares, comemoraram os 20 anos da
sede do Sindicato, localizada na Vila Brasília, Aparecida de Goiânia, em uma grande festa, realizada no Clube Ferreira Pacheco,
em Goiânia.
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O SINTECT-GO realizou no dia 07 de abril, na sede
da CUT-GO, o curso de Formação Sindical para os
delegados sindicais eleitos para a gestão 2018/2019.
O objetivo do curso é 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, organizando os
trabalhadores em seu local de trabalho; representando o sindicato em sua unidade; entre outros.
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O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu no dia 12 de março que os trabalhadores
dos Correios deveriam pagar mensalidade para manter o plano de saúde. A principal mudança foi em relação à cobrança de mensalidade dos empregados e seus dependentes (cônjuges e filhos), conforme faixas etária e salarial. Até então, os trabalhadores pagavam apenas
um percentual por consulta ou exame, de acordo com uma tabela remuneratória do plano.
Apesar da cobrança, o atendimento continua precário e em muitas cidades sequer há rede
credenciada, obrigando os trabalhadores se deslocarem até a capital ou cidades vizinhas.

2018

A Campanha Salarial deste ano, a primeira após a reforma trabalhista, foi, mais
uma vez, marcada pela tentativa da ECT de retirar direitos. Ao fim, a Empresa
correu para o TST que propôs 3,68% de reajuste salarial e nos demais itens financeiros, além da manutenção do ACT 2017/2018, mas com ressalvas à decisão em
relação ao plano de saúde da categoria (DC – 1000295-05.2017.5.00.0000).
Jataí: Os ecetistas da cidade paralisaram suas atividades por 24h, no dia 19 de
novembro, em protesto aos abusos da gestão. Dos 30 carteiros, 21 aderiram ao
movimento.

Os dirigentes sindicais do SINTECT-GO visitaram todas as
unidades dos Correios em Goiás em abril e em outubro deste
ano. Nas últimas visitas, foi aplicado um questionário para
averiguar as condições de trabalho, número de funcionários,
estrutura predial e outros fatores, para assim poder cobrar
junto ao Ministério Público soluções de problemas pontuais
em nosso estado e explicar a população porque a qualidade
dos serviços prestados pelos Correios caiu tanto e porque em
muitas cidades não há serviço de entrega.

O SINTECT-GO realizou nos dias
24 e 25 de novembro o VII Congresso
Regional dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos em Goiás (CORTECT) em Goiânia. Nesta edição os
trabalhadores filiados deliberaram
sobre mudanças no Estatuto do Sindicato, reajuste da contribuição sindical; alteração do nome para incluir
os trabalhadores terceirizados, que
já são uma realidade na Empresa; e
demais alterações para adequação do
estatuto na Reforma Trabalhista.

Ecetista na Luta •Dezembro de 2018

Imagem: Araguarças
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JURÍDICO

TRT CONDENA A ECT A INDENIZAR CARTEIRO
ASSALTADO EM R$15 MIL REAIS

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região
condenou a ECT a indenizar carteiro que sofreu
assalto durante exercício de sua função em R$15
mil reais. Com o acórdão da ação, o Sindicato
irá propor uma ação coletiva para indenizar
moralmente todos os carteiros que foram vítimas
de assaltos nos últimos cinco anos.
Renato, carteiro motorizado do CEE Esmeralda,
foi vítima de assalto à mão armada no dia 16 de
junho de 2017 enquanto entregava encomendas
no Bairro Jardim da Luz, em Goiânia. Após o
ocorrido, o trabalhador registrou Boletim de
Ocorrência (BO) e uma Comunicação de Acidente
de Trabalho(CAT), passando a apresentar estresse
agudo, necessitando de acompanhamento

médico para que o é muito agressivo e provoca um abalo profundo
quadro não evoluísse pra na saúde psicológica da vítima.
transtorno de estresse
Para a desembargadora Silene Aparecida
pós-traumático.
Ele Coelho, relatora da ação, a carga transportada
procurou o sindicato pelos carteiros (talões de cheques, documentos,
e propôs uma ação de cartões e objetos de valores) tem sido cada vez
indenização por danos mais cobiçada por marginais e que, por isso, a
morais.
Empresa é obrigada a adotar medidas eficazes
Na ação, a ECT para evitar os roubos.
recorreu alegando que
Para Renato a ação do Sindicato e do
não contribui direta ou departamento jurídico foi essencial para que ele
indiretamente para a não fosse apenas mais um trabalhador assaltado.
ocorrência do assalto, “Fiquei surpreso ao ser chamado no Sindicato,
e que o mesmo ocorreu pois achei que essa decisão demoraria bem mais.
em via pública, sendo a segurança do cidadão uma Além disso, é muito bom ter o Sindicato nos
responsabilidade do Estado. Além disso, ela ainda apoiando e se esforçando para propor ações como
defendeu que não foi negligente em oferecer essa, pois obriga a ECT a tomar providências para
segurança ao trabalhador, questionando na ação que outros trabalhadores não sejam vítimas de
“quais providências a ECT poderia adotar para assaltos”, esclareceu.
garantir a total segurança de seus empregados na
distribuição de correspondências com veículo?”.
AÇÃO COLETIVA
Contudo, o TRT utilizou como parâmetro
Com estes entendimentos dos Tribunais, o
recente decisão do Tribunal Superior do SINTECT-GO irá propor uma Ação Civil Pública para
Trabalho (TST), que entende que os empregados indenizar moralmente todos os carteiros que foram
que exercem atividade de alto risco, tais como vítimas de assaltos nos últimos cinco anos. O trabalhador
bancários, motoristas de carga, motoristas que tiver interesse em ser beneficiário desta ação deverá
de transporte coletivos, bem como carteiro encaminhar ao Sindicato o Boletim de Ocorrência (BO)
motorizado, devem receber danos morais diante e a CAT até o dia 28 de fevereiro de 2019.
de assaltos. Além disso, um assalto à mão armada

Ecetista na Luta • Dezembro de 2018

Ação Civil Pública para indenização de atendentes de
Banco Postal aguarda julgamento do TST
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O SINTECT-GO propôs uma Ação Civil
Pública para que todos os atendentes de Banco
Postal que sofreram assaltos de 2008 a 2013 fossem
indenizados por dano moral. A ação já foi julgada
procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região (TRT18) e aguarda julgamento no TST.
Em Goiás, o número de atendentes de Banco
Postal assaltados diminui significativamente
entre 2012 e 2017, devido às ações de segurança
propostas pelo SINTECT-GO. Neste período todas
as agências do estado possuíam porta detectoras
de metal e vigilância armada. Ainda assim,
até 2012 vários atendentes foram assaltados e
desenvolveram diversos transtornos psicológicos.
Na ACP proposta pelo SINTECT-GO ficou
configurada a responsabilidade objetiva e subjetiva

da Empregadora. Este tema tem conquistado presidente do TST deferido o pedido de suspensão
reconhecimento das turmas do TST, até mesmo da obrigação de manter portas e vigilantes até o
por ter um impacto financeiro menor que o julgamento no Supremo.
reconhecimento da jornada especial de 6h.
A ação já foi distribuída a um ministro
Assim, a expectativa é que o TST mantenha a relator no STF, que encaminhou os autos para à
decisão do TRT de Goiás, que determina que os Procuradoria Geral da União, que neste momento
270 trabalhadores sejam indenizados.
aguarda parecer da Drª Raquel Dodge.
Ação da Segurança
A Ação Civil Pública da Segurança,
do SINTECT-GO
S Ecetista na Luta Veículo de Comunicação
Gestão 2017/2020
que fez com que a ECT colocasse portas
detectoras de metal e vigilância armada Diretor de Comunicação e Imprensa:Joelcío Ferreira
em 99% das agências de Banco Postal Jornalista: Laryssa Machado (JP 3123)
Secretario Geral, Elizeu Pereira
*matérias autorizadas pela gestão sindical
em Goiás, teve julgamento procedente
Fone: (62) 3280.4415 Rua Anhangá , Qd.32A, Lt.25
no TRT e no TST. Entretanto, a ECT
Vila Brasília - CEP 74.911-380 Aparecida de Goiânia (GO)
fez recurso extraordinário ao Supremo
E-mail:imprensa@sintectgo.org.br | sintect1go@gmail.com
Tribunal Federal (STF), tendo o viceSite: www.sintectgo.org.br • Twitter: t/sintectgo • Facebook: f/sintect-GO
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