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XI CONTECT

Momento decisivo para a categoria
Durante a realização do XI Congresso Na-

cional dos Trabalhadores nas Empresas
de Correios e Telégrafos (XI Contect), de

12 a 17 de junho, em Fortaleza, no Ceará, será pro-
movida a eleição da nova diretoria da Fentect. É o
momento de escolhermos representantes que de-
monstraram, ao longo de sua vida sindical, empe-
nho na defesa dos direitos do trabalhador e que têm
condições de conduzir a luta dos ecetistas com pres-
teza e sabedoria.

Eleger diretores comprometidos é importante
para o fortalecimento do movimento nacional em
defesa dos trabalhadores dos Correios. Portanto,
é fundamental a participação de todos os sindica-
tos. O Sintect-GO será representado por sete dele-
gados (quatro da Capital e três do interior).

Os representantes do nosso Estado serão esco-
lhidos em assembleias regionais realizadas pelo
Sindicato (confira datas e locais abaixo).

É crucial que os trabalhadores invistam neste
processo com o mesmo entendimento do sindica-
to, buscando eleger delegados que verdadeiramente
estejam comprometidos com a luta da categoria.
É uma oportunidade para promovermos impor-
tantes mudanças em nossa Federação para que
tenhamos uma categoria mais forte.

Neste Congresso também devemos promover
um debate aprofundado sobre o Estatuto da Fen-
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tect e, caso todos julguem necessário, efetuar-
mos alterações.

Campanha Salarial
O XI Cortect marcará ainda o início da Cam-

panha Salarial de 2012. Neste fórum serão toma-
das decisões acerca da mais importante luta ece-
tista do ano, como a reformulação e acréscimo de
alguns itens da Pauta Nacional de Reivindicações
além da eleição do Comando de Negociação.

Uma avaliação necessária neste sentido diz
respeito à elaboração da Pauta de Reivindica-
ções. A diretoria colegiada do Sintect-GO entende
que há necessidade de se definir com mais cri-
térios os itens constantes da pauta, relacionan-
do reivindicações possíveis de serem concreti-
zadas e conquistadas na Campanha Salarial.
Vamos fazer uma lista mais enxuta, elaborada
de forma consciente e condizente com a reali-
dade.

Não adianta produzimos
uma pauta extensa e utópi-
ca, que não é possível de
ser alcançada. A exem-
plo disto, precisamos
lutar por um piso sa-
larial da categoria.

Avaliem!

Atenção trabalhadores, nossa categoria deve es-
tar cada dia mais unida, fortalecendo o Sindicato para
que possamos, juntos, avançar cada dia mais!

Todos os avanços alcançados até hoje pelos ece-
tistas são resultados da unidade e da luta dos traba-
lhadores. Devemos, portanto, neste ano, nos unir
ainda mais para demonstrar à direção da ECT que o
fato da greve de 2011 ter sido levada ao julgamento
no TST não intimidou a categoria.

{

Estamos prontos
para a luta de novo!
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CONCURSO CORREIOS

Sintect recorre ao MPT, MPF e à Câmara na
luta pela convocação do cadastro de reserva
Ocombate à “precari-

zação” do trabalho
na DR/GO tem nor-

teado as ações do Sintect-GO,
que vem lutando para rever-
ter o grave quadro que se ins-
talou em Goiás com a contra-
tação de elevado número de
mão de obra terceirizada
(MOT´s) e com o uso de fun-
cionários de Prefeituras nas
unidades dos Correios, espe-
cialmente pelo interior.

Pela força de sua atuação,
o Sindicato conquistou im-
portantes vitórias no âmbi-
to judicial, que estão obrigan-
do a ECT a retirar MOT´s e
funcionários das Prefeituras
de todas as unidades do Es-
tado. Porém, para impedir
que haja o agravamento do
déficit de pessoal e da sobre-
carga de trabalho, é necessá-
rio que tais medidas sejam
acompanhadas da devida
contratação de concursados.

Frentes de luta
O Sintect-GO tem atuado

também neste sentindo. Tan-
to que recorreu, neste mês de
março, ao Ministério Públi-
co do Trabalho, ao Ministé-
rio Público Federal e à Câma-
ra dos Deputados, em Brasí-
lia, com o intuito de  forçar a
direção da ECT a convocar
os 192 inscritos no cadastro
de reserva do último concur-
so público e ainda a abrir um
novo certame. Tais medidas
são urgentes para acabar
com o déficit de pessoal que,

Déficit atual

500 trabalhadores

PDV lançado em 2010 representou

120 demissões

Cadastro de reserva hoje:

192 concursados

Funcionários municipais que devem sair da ECT:

108 trabalhadores

DR/GO em números

segundo estimativas do Sin-
dicato, é de 500 trabalhado-
res em Goiás.

A situação, que já é críti-
ca, tende a piorar. A DR/GO
está em vias de celebrar con-
trato com a Celg para entre-
ga dos talões de energia. Só
para cumprir este contrato se-
riam necessários, no mínimo,
outros 200 carteiros. Além dis-
to, pelo interior do Estado, 108
empregados das prefeituras
que estão à disposição dos Cor-
reios deverão ser substituídos
por funcionários da ECT, por
força de decisão judicial.

Ao lançar seu último con-
curso público, os Correios
levaram em consideração o
Sistema de Distritamento
(SD) realizado em 2006 e,

Diretores pedem apoio
ao deputado Rubens Otoni

Os diretores do Sindi-
cato estiveram reunidos
com o deputado federal
Rubens Otoni, dia 5 de
março, para solicitar apoio
do parlamentar na busca
por soluções para o défi-
cit de pessoal em Goiás.

Os líderes sindicais
pediram ao parlamanter
que reforce o pedido feito
ao Departamento de Esta-
tais (Dest) de que a ECT
seja liberada para convo-
car e nomear as pessoas
constantes do cadastro de
reserva do último concur-
so público e realizar novo

Todo esse imbróglio re-
lacionado ao déficit e à ter-
cerização está sendo averi-
guado pela Procuradoria
Regional do Trabalho da
18ª Região, após represen-
tações feitas pelo Sintect ao
Ministério Público Federal.

No dia 2 de março, o
procurador Marcello Ribei-
ro Silva colheu depoimen-
to do diretor de Assuntos Ju-
rídicos do Sintect-GO, Mar-
celo Barbosa Barreto, em
procedimento preparatório

Prejuízos à qualidade do serviço postal
de instauração de inquéri-
to civil para investigação
dos Correios.

A diretoria do Sindica-
to e sua assessora jurídica
também estiveram reuni-
dos com a procuradora da
República em Goiás, Maria-
ne Guimarães de Mello Oli-
veira, do Ofício do Consu-
midor, Ordem Econômica e
Educação, do Ministério
Público Federal. A procura-
dora investiga o elevado
número de reclamações dos

clientes com relação à qua-
lidade dos serviços presta-
dos pelos Correios no Esta-
do, que é uma das conse-
quências do déficit e da ter-
ceirização.

Na oportunidade, os di-
retores do Sindicato refor-
çaram, mais uma vez, que
a terceirização, além de re-
tirar a vaga dos trabalhado-
res concursados, é prejudi-
cial à qualidade dos servi-
ços prestados pela Empre-
sa à população, em razão da

alta rotatividade e da falta
de preparo dos MOT´s.

Parlamentares
O Sintect entrou ainda

com representação na Co-
missão de Fiscalização e
Controle da Câmara dos
Deputados, em Brasília,
solicitando à Casa que
providencie diligências e
abra investigação para ve-
rificar se a Administração
Central e as Diretorias Re-
gionais da ECT estão utili-

portanto, disponibilizaram
um número de vagas bem
aquém do necessário. Outro
fato: em 2010 a Empresa
abriu um Programa de De-
missão Volutária (PDV), que
teve adesão de mais de cinco
mil trabalhadores em todo o
país, somente em Goiás, 120
ecetistas deixaram a empresa.

Além disso, ao contrário
dos concursos anteriores,
neste a ECT não convocou o
cadastro de reserva. Em de-
trimento das pessoas que es-
tudaram e investiram tempo
e dinheiro no concurso, a Em-
presa tem firmado constan-
tes contratos para uso de
MOT´s, mesmo havendo de-
cisões judiciais que proíbem
a terceirização em Goiás.

zando corretamente os re-
cursos da União para a con-
tratação de mão de obra
temporária.

No documento, o Sindi-
cato solicita que a ECT res-
cinda os contratos com tem-
porários ainda em vigência
e reivindica tanto a convo-
cação do cadastro de reser-
va como a realização de um
novo concurso para preen-
chimento do real número
de vagas correspondente ao
déficit.

certame.
Cópias de toda documen-

tação referente às represen-
tações feitas pelo Sindicato
no MPT, MPF e na Câmara
dos Deputados - com relação
aos contratos de MOT´s - foi
entregue ao deputado.

Rubens Otoni explicou
que já existe uma comissão
de parlamentares tratando
do tema junto ao Dest, à
qual o deputado goiano faz
parte, e que irá intensificar
esforços neste sentido, inclu-
sive repassando a documen-
tação para os integrantes da
comissão.

Devido à pressão do movimento sindical, a dire-
ção dos Correios aprovou a criação de 13.727 novas
vagas para todas as áreas da empresa, sendo a maio-
ria destinada à área operacional (carteiros e operado-
res de triagem e transbordo). O pedido foi encami-
nhado ao Ministério das Comunicações para que seja
formalizado com o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão e seja feita a liberação das vagas.

Ações já geram bons resultados
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MAIS UMA VITÓRIA HISTÓRICA
Sintect conquista, por isonomia, redução de
jornada e piso de bancários para atendentes
Todos atendentes co-

merciais das Agênci-
as de Banco Postal da

Diretoria Regional de Goiás
têm direito a redução de jor-
nada para seis horas diárias
e ao recebimento do piso sa-
larial da categoria de bancá-
rios. Esta é a decisão dos de-
sembargadores da 2ª Turma
do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT), 18ª Região, com
base na aplicação do princí-
pio da isonomia.

A determinação do TRT é
uma resposta à Ação Civil Pú-
blica ajuizada pelo Sintect-GO
em 2011, depois de várias
ações individuais terem sido
promovidas pelo Sindicato,
desde 2004, e alcançado êxi-
to, inclusive no Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST).

É o caso do atendente co-
mercial Weder Ferreira da
Silva, da AC Buriti de Goiás,
o primeiro no Brasil a ter sua
jornada reduzida. Funcioná-
rio dos Correios desde 2004,
Weder trabalhava das 8h às
18h, com duas horas de al-
moço. Agora entra às 9h e sai
às 15h15, com intervalo de
quinze minutos.

O atendente ganhou ain-

da o direito ao recebimento,
de forma retroativa, da séti-
ma e oitava horas trabalha-
das, como pagamento de ho-
ras extras; além da diferença
salarial do período, em razão
da equiparação com o piso
dos bancários.

Direito coletivo
Resumindo, por força des-

ta decisão do TRT, publica-
da dia 27 de março, o Sintect
conquistou para todos aten-
dentes comerciais da DR/GO
a redução da jornada para
seis horas diárias, perfazen-
do 30 horas semanais; o piso

talhamento das atividades
realizadas pelos atendentes
comerciais e o evidenciamen-
to de que são tipicamente
bancárias.

Fortaleça essa luta
O Sindicato não tem me-

dido esforços na defesa de
todos trabalhadores dos Cor-
reios. Como resultado, gran-
des vitórias têm sido con-
quistadas em benefício da ca-
tegoria e, em especial, dos
atendentes comerciais.

Entre outras, destacam-se
as vitórias judiciais que de-
terminaram a contratação de
vigilantes armados, a im-
plantação das portas com de-
tectores de metais, as inde-
nizações às vítimas de assal-
tos e, agora, a redução da jor-
nada. Todos estes resultados
são provas da seriedade com
que é conduzido o trabalho do
Sindicato.

É importante, portanto,
que os atendentes comerci-
ais participem mais ativa-
mente destas lutas, reforçan-
do o Sindicato e, por conse-
quência, fortalecendo a defe-
sa dos direitos dos ecetistas
em Goiás.

Weder: vitória na ação
individual feita pelo Sintect

dos bancários, com o paga-
mento retroativo da diferen-
ça salarial; além do recebimen-
to das duas horas extras.

O julgamento da ACP no
TRT contou com a sustenção
oral da assessora jurídica do
Sintect-GO, a advogada Gi-
zeli Costa D´Abadia Nunes
e Sousa, que destacou os ser-
viços constantes da primei-
ra cláusula do contrato fir-
mado entre Correios e Bra-
desco, que de 2002 a 2011
eram parceiros no Banco Pos-
tal (hoje o Banco do Brasil
substitui o Bradesco).

Assim, segundo o acór-
dão do TRT, ao ficar “de-
mostrado nos autos que os
atendentes comerciais do de-
nominado Banco Postal da
ECT realizam atividades ti-
picamente bancárias, im-
põe-se reconhecer-lhes, por
aplicação do princípio da
isonomia, o direito à jorna-
da laboral e ao piso salari-
al atribuídos à categoria
profissional dos bancários.

Depoimentos do prepos-
to da ECT e de testemunha
indicada pelo Sintect tam-
bém contribuíram para o de-

Encontro Jurídico promove troca de experiências

Foi realizado, dias 30 e
31 de março, o Encon
tro Ju-rídico da Fentect,

com participação de vários
assessores jurídicos e dirigen-
tes dos sindicatos de todo o
país. Goiás se fez presente por
meio da assessora jurídica
Gizeli Costa D`Abadia Nunes
e Sousa, e do secretário para
Assuntos Jurídicos,  Marcelo
Babosa Barreto.

Fizeram parte da pauta do
Encontro: a campanha sala-
rial 2011/2012; a Lei 12.490,
que trata do Banco Postal;
PCCS; Terceirização; Posta-

lis; SAP; Anistia; Vale Cesta
Extra.

A promoção de debates so-
bre estes temas foi importan-
te para a troca de experiênci-
as, o que inclusive será refor-
çado daqui em diante por conta
da criação de um grupo nacio-
nal para estudos e discussão
jurídica. No entanto, mais uma
vez a direção da Federação dei-
xou a desejar quando não se
posicionou à frente dos sindi-
catos, mas lançou-se na reta-
guarda de suas ações.

Não houve nenhuma de-
liberação importante da Fe-

deração após os debates, a di-
reção apenas declarou que
irá aguardar documentações
dos sindicatos acerca das
ações ajuizadas para, somen-
te depois de analisá-las, de-
cidir sobre possíveis ações da
Fentect na defesa dos traba-
lhadores em nível nacional.

Em tempo, participam do
grupo de estudo e discussão
formado no Encontro os sin-
dicatos dos seguintes estados:
Goiás, Paraná, Piauí, Santa Ca-
tarina, Paraíba, Tocantins,
Mato Grosso, São José do Rio
Preto e Rio Grande do Sul.

Encontro Jurídico resultou em formação de um grupo de
estudos e discussão para uma constante troca de experiências
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Interessados em colabo-
rar mais intensamente
para a luta dos trabalha-

dores dos Correios já podem
se inscrever nas Eleições de
Delegados Sindicais 2012. As
inscrições ficam abertas de 5
a 13 de abril e todo ecetista
sindicalizado pode se candi-
datar para tornar-se o re-
presentante de sua unida-
de. Terminado o prazo, o
Sintect-GO divulgará os no-
mes dos concorrentes e a
data da votação.

Para se inscrever, o traba-
lhador deve preencher a ficha
abaixo e entregá-la pessoal-
mente ou via fax no Sintect-GO
(Rua Anhangá, quadra 32-A,
lote 25, Vila Brasília, Apareci-
da de Goiânia, Fone/Fax: (62)
3280-4415).

O delegado sindical tem,
como principal atribuição,

ELEIÇÕES 2012

Abertas inscrições para
delegados sindicais

Sintect em ação
Mais um trabalhador

reintegrado pelo Sindicato
Afastado dos Correios em

um processo administrativo
originado após reclamação
de cliente, em 2009, o cartei-
ro Carlos Adão Carvalho da
Silva foi reintegrado à Em-
presa em 16 de março de
2012. Reabilitado, ele passou
a exercer a atividade de OTT
no Jardim Novo Mundo.

O Sintect-GO ingressou
com ação na Justiça requeren-
do a reintegração do carteiro.
A ação perdurou por dois
anos e meio. Neste tempo,
Carlos Adão também en-
trou com processo contra o
INSS por ter perdido a co-
bertura da licença médica,
mesmo depois de compro-
vada, por laudo médico, a
necessidade do benefício.

Agora, feito acordo judi-
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FICHA DE INSCRIÇÃO | DELEGADO SINDICAL

aproximar os trabalhadores do
Sindicato. O mandato é de um
ano e, no ato da posse, os dele-
gados participam do curso de
formação sindical, com pales-
tras que vão ajudá-lo a condu-
zir seus trabalhos.

Eleição
A participação dos traba-

lhadores neste processo de-
mocrático é fundamental

para garantir a representa-
tividade de sua unidade e para
fortalecer a luta em defesa dos
direitos da categoria.

Cada unidade elegerá um
delegado e um suplente para
cada grupo de 20 trabalhado-
res. Unidades com, no mínimo,
dez trabalhadores têm assegu-
rado o direito de eleger tam-
bém um delegado e um su-

plente.
Todas as unidades devem

eleger delegados sindicais
comprometidos. Estes compa-
nheiros serão o braço direito do
Sindicato nas lutas encampa-
das em 2012, dentre elas, a
Campanha Salarial e pela rea-
lização de um novo concurso
público.

Ecetista na Luta
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Os trabalhadores dos
Correios aprovaram por un-
danimidade a prestação de
contas do exercício de 2011
do Sintect-GO. A Assem-
bleia aconteceu dia 14 de
março, na sede do Sindica-
to, e contou com a participa-
ção de vários sindicalizados,
da diretoria colegiada e dos
conselheiros fiscais.

O conselho fiscal avaliou
tecnicamente as contas de
2011, não encontrando ne-
nhuma irregularidade e, as-
sim, os cinco membros assi-
naram o relatório aprovan-
do a prestação de contas,
que foi levada para a Assem-
bleia Geral da categoria.

Prestação de contas de 2011
aprovada por unanimidade

cial com a ECT, o traba-
lhador foi reintegrado. Já
com relação ao proces-
so contra o INSS, Car-
los Adão ganhou direi-
to ao recebimento dos
valores referentes aos
meses em que ficou sem
acesso ao benefício da
licença médica.

LICENÇA MÉDICA >> O Sintect-GO orienta os
trabalhadores filiados a se atentarem para a contri-
buição sindical sempre que saírem de licença médi-
ca. Mantenha sua contribuição em dia para usufruir
dos benefícios de seu Sindicato!

Sintect conquista pensão
vitalícia a vítima de assalto
Vítima de recorrentes as-

saltos, feitos a mão armada,
à Agência Postal em que tra-
balhava, o atendente comer-
cial Milton José Peixoto foi in-
denizado por danos morais
e materiais pela ECT, após
ações judiciais impetradas
pelo Sintect-GO.

No entanto, como conse-
quência dos traumas cons-
tantes, o trabalhador aca-
bou aposentando-se por in-
validez decorrente do estres-
se pós-traumático e trans-
torno depressivo recorrente.

Diante do fato, o Tribunal
Regional do Trabalho (TRT)
condenou a ECT ao pagamen-
to de pensão mensal vitalícia
para o atendente aposentado.
O benefício é cumulativo aos
valores recebidos pela apo-
sentadoria e visa ressarci-lo
pelos prejuízos advindos da
interrupção precoce de sua
vida profissional.

Este é o segundo caso em
que o Sindicato conquista
pensão vitalícia a uma vítima
de assaltos. Várias também

são as ações que garanti-
ram outros tipos de inde-
nização por assaltos.

É importante destacar
que tais ações têm dois
objetivos: reparar os da-
nos individuais do traba-
lhador vitimado e ainda
convencer a Justiça de
que a situação das agên-
cias de Banco Postal não
poderia continuar como
estava.

Todas ações impetra-
das nestes últimos anos
resultaram na conquista,
pelo Sintect-GO, da por-
ta de detectores de me-
tais e da contratação de
vigilantes armados.

Foi por meio desse tra-
balho constante do Sindi-
cato e de sua assessoria
jurídica que a Justiça se
convenceu da necessida-
de de atender às reivindi-
cações do Sintect e mudar
a realidade de total vulne-
rabilidade a que estavam
expostos os ecetistas nas
agências dos Correios.


