
Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT GO- • GESTÃO 2017/2020

Filiado à Fentect/CUT

Ano XXXII • Edição 167• Março de 2017

Nova diretoria é eleita com 832 votos
Gestão 2017/2020

Após um proces-
so eleitoral di-
fícil e acirrado, 

no dia 10 de fevereiro de 
2017 novos companheiros 
se uniram para lutarem a 
frente da chapa Experiên-
cia, Renovação e Luta na 
Diretoria Colegiada do 
SINTECT-GO durante o 
triênio 2017/2020. A apu-
ração dos votos foi reali-
zada na sede do Sindica-
to por representantes das 
duas chapas (escrutina-
dores, fiscais e represen-
tantes), comissão eleitoral 
e acompanhada pela asses-

soria jurídica do Sindicato. 
A Chapa 1 “Experiência, 
Renovação e Luta” obteve 

832 votos; a Chapa 2 “Opo-
sição Unificada” 748 votos; 
71 votos nulos; e 25 votos 

em branco. A nova direto-
ria tomou posse no dia 17 
de fevereiro durante ceri-

mônia realizada na sede 
do Sindicato, em Apare-
cida de Goiânia.

A nova Diretoria Co-
legiada agradece a to-
dos os trabalhadores que 
escolheram manter um 
Sindicato atuante, com-
bativo e participativo. 
Ecetistas que acreditam 
num trabalho de pessoas 
experientes unidas aos 
novos eleitos e sabe que 
sempre atuaremos para 
defender a categoria, fa-
zendo um trabalho sério, 

transparente e conjunto.

Este processo eleito-
ral foi marcado por mui-
tos ataques, difamações 
e calúnias, o que acabou 
chocando os novos com-
panheiros da chapa. Já os 
que estão no Sindicato há 
mais tempo, se esforçando 
para fazer um trabalho de 
qualidade, se depararam 
com pessoas os denegrin-
do, passando a imagem 
de que estavam aqui para 
roubar, e isto é muito ruim 
porque não agrega valor 

ao debate, só demons-
tra desespero de causa. 
Uma dessas pessoas que 
chegou a usar expressões 
maldosas fazia parte do 
Conselho Fiscal do Sindi-
cato e, inclusive, aprovou 
todos os relatórios de ava-
liação das contas da enti-
dade nos últimos três anos 
sem sequer fazer alguma 
observação, demonstran-
do serem levianas as acu-
sações feitas durante o 
processo eleitoral. 

Este ocorrido, princi-
palmente nos grupos de 
WhatsApp, foi lamen-
tável, pois desde que 
estamos na direção do 
SINTENCT-GO sempre 
fizemos um trabalho com 
transparência e serieda-
de, e cumprimos todos 
os compromisso de cam-
panha, além de atuar de 
forma combativa nas lu-
tas da categoria, sempre 
com responsabilidade 
financeira, tanto que as 

contas do Sindicato sem-
pre estiveram no azul e o 
patrimônio cresceu subs-
tancialmente na última 
gestão. 

Além destes obstáculos 
enfrentados durante todo 
o processo eleitoral, a 
própria DR/ GO deslocou 
vários trabalhadores para 
o interior onde não passa-
ria urna justamente no dia 
da votação para, segundo 
ela, fazer cursos. Mas na 
realidade, sabemos que 

foi para dificultar a vota-
ção numa das principais 
unidades da capital. Tão 
real isso que a exemplo 
da Agência Central, onde 
havia 198 trabalhadores 
votantes, apenas 57 vota-
ram. Recebemos ainda de-
nuncias de alguns compa-
nheiros do interior de que 
gestores os pressionaram 
para votarem na Chapa 2, 
mais que eles não cederam 
porque sabiam o que era 
melhor para a categoria.

Processo eleitoral

O SINTECT-GO é um sin-
dicato ligado à Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) e 
a FENTECT, e diante deste 
processo eleitoral se espera-
ria no mínimo a isenção do 
secretario geral José Rivaldo, 
mas não foi o que aconteceu. 
Sob seu comando, 65 pes-
soas do grupo Articulação 
Sindical Nacional vieram 
para Goiás, demonstrando 
interesse em se aparelhar 
do SINTECT-GO, impor a 

sua política e travar as lu-
tas regionais e nacionais da 
categoria, como já foi feito 
por este grupo no Bianual 
2009/2011, PCCS 2008, Con-
tribuição Postalis, e em ou-
tras tantas que o Sindicato de 
Goiás combateu arduamen-
te. 

 Absurdo! Nunca ataca-
mos a ele ou a FENTECT, 
sempre procuramos defen-
der a filiação do SINTECT-
GO a ela, a despeito dos con-

frontos quando entendíamos 
que as decisões da Federação 
não eram as melhores para 
a categoria. Essa demons-
tração de interesses, no mí-
nimo duvidosos, nos força a 
repensarmos se nos mante-
remos ligados à FENTECT, 
que há muito tempo vem de-
monstrando uma postura de 
descaso nas lutas, buscando 
tão somente enraizar seus 
interesse políticos como foi a 
visível tentativa em Goiás. ►

O vergonhoso Papel da FENTECT

Diretoria é empossada
Seguindo o Estatuto do SINTECT-

GO, a Diretoria colegiada, eleita no dia 
10 de fevereiro, tomou posse no dia 17 
de fevereiro durante cerimônia realiza-
da na sede do Sindicato, em Aparecida 
de Goiânia.

Confira na próxima página os ecetis-
tas que compõe a Diretoria Colegiada 
do SINTECT-GO GESTÃO 2017/2020 .
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Diretoria Colegiada

Adjuntos
Divino Mendes de Almeida 
Tiago Dutra Santos 
José de Paula Silva 
Sergio Luiz Dutra 
José Rilan de Sales Leôncio 
João Ferreira de Jesus 
Edmarques Machado de Oliveira Junior 

Conselho Fiscal
Célia Regina da Silva 
Nelma Rodrigues Cordeiro 
José Elias Guerra de Souza

Conselho Fiscal Suplente
Leila Maria de Paula 
Christiano Almeida Borges

Postal saude

Estado de greve é decretado durante Assembleia 

Os ecetistas em 
Goiás decreta-
ram o estado de 

greve com indicativo de 
greve para o dia 15 de mar-

ço, ou a qualquer momen-
to em caso de descumpri-
mento e alteração do ACT 
2016/2017 no que diz res-
peito ao plano de saúde da 

categoria. A deci-
são foi tomada du-
rante Assembleia 
de Avaliação do re-
latório final da Co-
missão Paritária de 
Saúde, realizada 
no dia 15 de feve-
reiro em Goiânia, 
Anápolis, Caldas 
Novas, Catalão, 
Aragarças, Bela 
Vista, Ceres, Goia-
nésia, Goiatuba, 
Goiás, Inhumas, 
Ipameri, Iporá, Itapuranga, 
Itaberaí, Itumbiara, Jara-
guá, Jataí, Minaçu, Minei-
ros,  Morrinhos, Nerópolis, 
Niquelândia, Palmeiras, Pi-
res do Rio, Porangatu,  Qui-
rinópolis, Rio Verde, Santa 
Helena de Goiás, São Luís 

de Montes Belos, São Mi-
guel do Araguaia e Uruaçu.

A assembleia realizada 
no dia 15 faz parte do ca-
lendário de lutas aprovado 
na 40ª Plenária Nacional da 
FENTECT, que ocorreu nos 
dias 26 e 27 de janeiro em 
Brasília. Durante o evento, 

os ecetistas discutiram a si-
tuação da Empresa, debate-
ram sobre o cenário político 
do país e dos Correios, de-
finiram eixos de luta, apro-
varam resoluções e o calen-
dário de lutas.

Diga não a cobrança 
de mensalidade!

Diretoria Executiva
Secretaria Geral - Elizeu Pereira da Silva;  
Secretaria de Finanças, Administração e   Patrimônio -  Eziraldo Santos Vieira; 
Secretaria Assuntos  Jurídicos Coletivos -  Ueber Ribeiro Barbosa; 
Secretaria Assuntos Jurídicos Individuais -  Edimar Ferreira dos Santos;  
Secretaria da Mulher Trabalhadora - Dirlene Ferreira Antonio Martins;
Secretaria Saúde do Trabalhador - Alexandre Duarte Ferreira; 
Secretaria de Sindicalização e de Formação Política Sindical -  Thiago Henrique Rodri-
gues dos Santos; 
Secretaria de Juventude, Assuntos Culturais, Lazer e Eventos - Manoel Jose dos Santos; 
Secretaria de Assuntos Postais -  Paulo de Tarso Azambuja;   
Secretaria da Questão Racial, da Diversidade Sexual e de Pessoas com Deficiências - 
Joelma Mendes da Silva;  
Secretaria de Defesa do Emprego, Anistia e Aposentados - Valter José Barbosa; 
Secretaria do Interior - Alessandro Alves de Andrade; 
Secretaria de Comunicação e Imprensa -  Joelcío Ferreira Alves;

Os novos companhei-
ros vieram para somar, 
trazer novas ideias e ga-
rantir os compromissos 
já firmados e ajudar nas 
lutas que serão travadas 
daqui em diante contra 
os ataques do governo e a 
da Empresa. Os Correios 
passam por um momen-
to de reestruturação, de 
precariedade das condi-
ções de trabalho, postal 
saúde, entre outros. 

Além disso, muitas 
lutas precisam ser tra-
vadas contra a Reforma 
trabalhista e Reforma da 
Previdência; pelo fim do 
DDA, da OAI e do CDD 
Virtual; por melhores 
condições de trabalho; 
Fora Guilherme Campos; 
Diretoria da ECT eleita 
pela base, com mandatos 
revogáveis e quadros de 
carreira; Concurso públi-
co já; Entrega Postal Ma-
tutina já; Fora TEMER; 
retorno do Plano Cor-
reios Saúde para a gestão 
por RH da ECT; retorno 
dos Ambulatórios Médi-
cos; rejeição de qualquer 

alteração do custeio ou 
compartilhamento do 
Plano de Saúde em de-
sacordo ao que foi apro-
vado no ACT 2016/2017; 
relatório sucinto focado 
nas melhorias ao Plano 
de Saúde; não partici-
pação da FENTECT na 
eleição da Postal Saú-
de; não prorrogação do 
prazo previsto no § 10º 
da Cláusula 28 do ACT 
2016/2017; Campanha 
Nacional contra as per-
seguições políticas nos 
Correios, entre outros.

Os desafios são gran-
des e precisamos enfren-
tá-los com a participação 
efetiva de toda catego-
ria unida, fortalecida e 
atuante. Nessa gestão, a 
Diretoria vai procurar in-
vestir mais em ações que 
buscam politizar a nossa 
categoria, procurando 
construir um Sindicato 
cada vez mais combativo 
e atuante, tanto no inte-
rior como na capital. 

Diretoria Colegiada

Próximos desafios

Gestão 2017/2020

Imagem Ilustrativa

Resoluções Aprovadas durante a 
40ª Plenária Nacional da FENTECT

1. Retorno do Plano Correios Saúde para a gestão 
por RH da ECT;

2. Retorno dos Ambulatórios Médicos;
3. Rejeição de qualquer alteração do Custeio ou 

Compartilhamento do Plano de Saúde em desacordo 
ao que foi aprovado no ACT 2016/2017;

4. Relatório sucinto focado nas Melhorias ao Plano 
de Saúde;

5. Não participação da FENTECT na eleição da 
Postal Saúde,

6. Não prorrogação do prazo previsto no § 10º da 
Cláusula 28 do ACT 2016/2017;

7. Campanha Nacional contra as perseguições po-
líticas nos Correios.
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GIRo Pelas uNIdades

Os carteiros da UD 
Vera Cruz não se-
rão transferidos 

para o CDD Padre Pelágio, 
segundo anuncio feito pelo 
diretor da DR/GO, Adiel Ma-
cedo, no dia 22 de fevereiro. 
A afirmação ocorreu após 
trabalhadores dos Correios 
em Goiás se reunirem com 
o presidente da Empresa, 
Guilherme Campos, no dia 
07 de fevereiro, em Brasília, 
para solicitar soluções sobre 
está questão.

De acordo com o Ale-
xandre Duarte, carteiro da 
UD Vera Cruz, a afirmação 
do diretor regional ocorreu 
durante comemoração do 
dia do carteiro, onde esta-

vam presentes 
trabalhadores 
da unidade, GE-
RAE, gerente e 
supervisor. “Ele 
anunciou, cate-
goricamente, que 
não iria ocorrer à 
transferência dos 
carteiros da UD 
Vera Cruz para 
o CDD Padre 
Pelágio, localiza-
do na Avenida 
Mangalô, no Setor morada 
do Sol, em Goiânia, no pe-
ríodo de 12 meses, e ainda 
disse que irá promover ga-
nho de pontos. Atingindo a 
pontuação, os companheiros 
têm esperança de que o pré-

dio ao lado, construído para 
este fim, seja alugado, ou de 
um na região para atender 
a comunidade”, explicou 
Alexandre. Ainda segundo 
o ecetista, todos os trabalha-
dores comemoraram, mas 
esperam um documento que 

comprove juridica-
mente que não have-
rá essa transferência.

No dia 07 de fe-
vereiro, Eziraldo 
Vieira, na época Se-
cretário Geral,  Ale-
xandre Duarte Fer-
reira e Araújo, da 
UD Vera Cruz, se 
reuniram com o pre-
sidente dos Correios 
para pedir solução 
quanto o desmem-

bramento do CDD Padre Pe-
lágio com a criação do CDD 
Vera Cruz. 

Os trabalhadores querem 
a locação definitiva do pré-
dio ao lado onde está loca-
lizada a UD Vera Cruz, cujo 

fechamento estava previsto 
para maio deste ano. Caso 
isso ocorresse, além dos 
transtornos aos trabalhado-
res e clientes com o fecha-
mento, também acarretaria 
despesas aos Correios em 
âmbito operacional. Gui-
lherme Campos solicitou um 
levantamento da questão ao 
diretor regional dos Correios 
em Goiás, se comprometen-
do a dar uma resposta até o 
dia 21 de fevereiro ao oficio 
058/2017 levado pelos traba-
lhadores.  No entanto, até o 
momento não houve nenhu-
ma resposta oficial sobre o 
oficio. Os trabalhadores es-
peram que essa promessa 
seja cumprida. 

Carteiros da UD Vera Cruz não serão transferidos 
para o CDD Padre Pelágio, afirma diretor da DR/GO

PdI

Após o SINTECT-
GO protocolar 
oficio na ECT e 

fazer uma representação 
no Ministério Público do 
Trabalho, a ECT resolveu 
excluir a alínea “c” do item 
6.1 da Cláusula Sexta do 

Regulamento do Plano de 
Desligamento Incentivado 
(PDI) 2017, que dizia que o 
trabalhador que assinasse o 
PDI não poderia ajuizar ne-
nhuma ação contra os Cor-
reios. O Ofício resposta foi 
enviado ao Sindicato no dia 

15 de fevereiro 
(confira ofício 
ao lado).

O  departa-
mento jurídico  
do Sindicato 
interviu por en-
tender que da 
forma que a alí-
nea “c” estava 
redigida ela im-
pediria o livre 
acesso do tra-
balhador ao ju-
diciário, o que 
é proibido pela 
Cons t i tu ição 
Federal, pois 
afronta o inciso 
XXXV do artigo 
5º da Consti-
tuição Federal 

que diz que “a 
lei não excluirá 
da apreciação 
do Poder Judi-
ciário lesão ou 
ameaça a direi-
to”.

Em Goiás 
existem vá-
rias ações em 
curso como o 
PCCS/95, diá-
rias, consciên-
cia negra, vale 
refeição, in-
denização por 
assalto em BP, 
acumulação do 
AADC e peri-
culosidade do 
motorizado que beneficiam 
centenas de trabalhadores, 
que seriam prejudicados 
caso a cláusula do Regula-
mento do PDI não tivesse 
sido alterada.

Deste modo, a “Cláusu-
la Sexta: Da Rescisão Con-
tratual” ficou assim:

Cláusula Sexta: Da Res-

cisão Contratual
6.1. O presente contrato 

será rescindido na ocorrência 
de um dos seguintes casos:

a) cessão de direitos e 
obrigações previstas neste 
contrato pelo(a) BENEFI-
CIÁRIO(A), mesmo com 
prévia anuência dos COR-
REIOS;

b) constituição de ônbus 

sobre o objeto deste contrato;
c) conhecimento de in-

quérito ou processo que te-
nha sido omitido pelo(a) 
BENEFICIARIO(A) quan-
do do seu desligamento dos 
CORREIOS, o qual ainda 
não tenha sido encerrado ou 
arquivado e que enseje impu-
tação da perda do emprego 
público.

Regulamento do PDI é atualizado após intervenção 
do SINTECT-GO

Ecetistas reunidos com presidente dos Correios no dia 07/02
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aÇÕes do JuRÍdICo

O departamento 
jurídico do SIN-
TECT-GO vai  

protocolar as ações de cor-
reção do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço 
(FGTS). Todos os trabalha-
dores que possuem depó-
sitos de FGTS entre os anos 
de 1999 a 2013 têm direito 
de propor demanda, mes-
mo que já tenham efetuado 
saques nas contas fundiá-
rias.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que já havia de-
cidido que a TR não pode-

ria ser usada para corrigir 
os precatórios, decidiu que 

a taxa 
referen-
cial tam-
bém não 
p o d e 
ser usa-
da para 
corrigir 
o FGTS. 
O STF 
alterou a 

base de cálculo do Fundo, 
por entender que da forma 
que estava era inconstitu-
cional. O FGTS era calcu-
lado de acordo com a Taxa 
Referencial (TR) mais 3%, 
que desde 1999 não supera-
va a inflação, ou seja, o di-
nheiro do trabalhador não 
era corrigido. Atento a esta 
tendência no julgamento 
pelo STF, o SINTECT/GO 
já vem recolhendo os docu-

mentos  desde setembro de 
2016.

Agora, o Fundo será cal-
culado com base no Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), que é um 
dos principais indicadores 
brasileiro da variação men-
sal dos preços. A diferen-
ça percentual entre o que 
o trabalhador recebeu e o 
que ele deveria ter recebido 
pode chegar a 80%, segun-
do estimativas. Mas para 
receber a diferença,  é ne-
cessário que o trabalhador 
entre com uma ação na Jus-
tiça Federal.

Vários trabalhadores já 
encaminharam sua docu-
mentação ao Sindicato (con-
fira lista no site do Sindica-
to), que alerta aos ecetistas 
cujos nomes não constam 
na lista que enviem a docu-
mentação até maio.

Interessados na Ação de Correção do FGTS devem enviar 
seus documentos ao Sindicato até maio  

Cópia da Cédula de Identidade;
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, etc.);
Cópia do PIS ou PASEP (cópia da página da Carteira Profissional, onde o 
número do PIS está anotado);
Extrato do FGTS, a partir de janeiro de 1999, pelo site da caixa (www.caixa.
gov.br/fgts) ou diretamente na agência da Caixa;
No caso dos aposentados, carta de concessão da aposentadoria.

Documentos necessários para propor a ação

Correios são condenados a promover a PIE a ecetistas 
de Goiás

A Justiça do Tra-
balho em Goi-
ás condenou os 

Correios a promover a Pro-
gressão de Incentivo Esco-
lar (PIE), conforme o PCCS 
1995, ao carteiro Lindomar 
Rodrigues dos Santos e a 
uma atendente comercial. 
A sentença foi publicada no 
dia 06 de fevereiro pelo TRT 
– 18ª Região.

Lindomar e a atendente 
comercial foram admitidos 
pelos Correios em 2000 e 
2007, respectivamente, em 
cargos que exigiam apenas 
o ensino médio completo. 

Alguns anos depois, Lin-
domar se graduou em ad-
ministração, e a colega em 
direito, e solicitaram a PIE 
(concessão de uma referên-
cia salarial ao empregado 
que concluir nível escolar 
imediatamente superior 
àquele exigido pelo cargo 
em que estiver enquadra-
do). Como esta Progres-
são não faz parte do PCCS 
2008, só tem direito a ela 
os trabalhadores que per-
maneceram no PCCS 1995 
assinando o termo de não 
aceite, assim como Lindo-
mar e a atendente comercial 

fizeram.
Todos os requesitos para 

obter a PIE foram preenchi-
dos pelos trabalhadores, po-
rém a ECT não aceitou, ale-
gando que o “termo de não 
aceite ao enquadramento 
no PCCS 2008 não implica-
ria a permanência dos recla-
mantes no PCCS de 1995”, 
ou seja, o trabalhador que 
não quisesse ficar no PCCS 
2008, não permaneceria em 
nenhum Plano de Carreiras, 
ficando no limbo. O juiz do 
trabalho julgou sem razão o 
argumento da Empresa, ex-
plicando que mesmo que o 

PCCS 2008 tenha surgido a 
partir de um dissídio coleti-
vo, ele não poderia violar o 
direito adquirido pelos tra-
balhadores. Assim, mesmo 
com o enquadramento au-
tomático dos trabalhadores 
no PCCS 2008, os trabalha-
dores poderiam recusá-lo e 
permanecer no PCCS 1995.

Desse modo, o juiz con-
denou os Correios a promo-
ver a PIE e a realizar o re-
alinhamento da referencia 
salarial e o pagamento das 
diferenças dos trabalhado-
res, a partir de 2015.

Lindomar compareceu 

no Sindicato no último dia 
10 e ficou bastante feliz com 
a publicação da sentença. 
“Bom, a gente se sente mais 
valorizado com essa noti-
cia, e o trabalhado do SIN-
TECT-GO foi fundamental 
para isso”, afirma.

Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT-GO • GESTÃO 2014/2017
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Secretario Geral, Elizeu Pereira

“É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava 
do homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência con-
creta.” Simone de Beauvoir

Mulheres, que juntas continuemos lutando por mais respeito e equidade.
Dirlene Ferreira Antonio Martins - Secretária da Mulher Trabalhadora

8 de março - Dia Internacional  da Mulher


