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NESTA EDIÇÃO: USOS E ABUSOS NAS LICITAÇÕES DE OBRAS

ENCARTE ESPECIAL Nº 02

INVESTIGAÇÃO DAS FRAUDES E DESMANDOS NA DR/GO

PRECARIEDADE

Sem condições
de trabalho,
Anápolis ameaça
cruzar os braços

Se dentro de 30 dias, a situação caóti-
ca das unidades dos Correios em Aná-
polis não for resolvida, os trabalha-

dores anapolinos devem cruzar os braços.
É o que ficou decidido em Assembleia Ge-
ral Extraordinária promovida pelo Sintect-
GO, dia 22 de março, com a participação de
30 ecetistas da cidade.

A categoria reivindica melhorias na es-
trutura das unidades e nas condições tra-
balho, além do fim definitivo das pressões
das chefias. Os trabalhadores exigem tam-
bém o fim do SAP (Sistema de Avaliação de

Produtividade) e do PPP (Plano de Padroni-
zação da Produtividade, conhecido como sis-
tema de dobras). Segundo eles denunciaram,
o “SAP veio piorar ainda mais o clima or-
ganizacional e o relacionamento interno nas
unidades”.

Outra reivindicação é a implantação de
um ambulatório médico. “É inadmissível que
os trabalhadores dos Correios de Anápolis
não possuam um ambulatório na cidade,
sendo obrigados a se deslocar para Goiânia
até para resolver pequenas pendências”,
destacam.

Aatual diretoria está há mais e dois anos à frente da DR/GO, tempo em que muitas promessas foram feitas e quase nada realizado. Resultado:
várias unidades da Capital e do interior apresentam condições insalubes para trabalhadores e clientes dos Correios. Nesta edição você verá
alguns exemplos do descaso com relação às condições de trabalho, que envolvem ainda a falta de estrutura das unidades e de material

necessários às atividades. Um exemplo do abuso é a transformação dos carteiros em “burros de carga”: pelo acordo coletivo (cláusula 23), os homens
podem carregar, no máximo, 10 quilos e as mulheres 8 quilos, mas por conta da sobrecarga, as bolsas dos carteiros chegam a pesar mais de 15 quilos.
Além disso, tem sobrado truculência e pressão de alguns chefes da Regional sobre os ecetistas.

RETRATOS DA



CONDIÇÕES DE TRABALHO PRECÁRIAS

Nerópolis, barril de pólvora

A precarização
das condições de

trabalho nos
Correios de Goiás
é um das questões

mais graves que
atingem os

ecetistas. Em
visitas às unidades

tanto da Capital
quanto do interior,

o Sintect-GO
constatou, mais
uma vez, que os

problemas
estruturais, a falta

de material, o
déficit de pessoal e

o sucateamento
são dificuldades

enfrentadas
diariamente pelos

trabalhadores, que
dessa forma têm a
sua saúde física e
mental altamente

comprometidas,
levando a elevados

índices de
absentísmo por

doenças
ocupacionais.

Além de prejudicar
pessoalmente os
funcionários e o
rendimento das

atividades nas
unidades, essa

situação alarmante
ainda causa danos

à imagem dos
Correios, uma vez
que são constantes
as reclamações da

população.

A AC Nerópolis transfor-
mou-se num verdadeiro “bar-
ril de pólvora” prestes a explo-
dir a qualquer momento. É que
os trabalhadores dali já não su-
portam os excessos de carga,
de caixas grandes para fazer
entrega sem carro e de cartas
registradas. São apenas três
carteiros para atender a uma
população que, em 2010, se-
gundo o IBGE, chegou à mar-
ca de 24 mil habitantes. Hoje
certamente é bem mais. Há
ainda um grande número de
bairros sem SD, o que causa

acúmulo de encomendas em-
pasteladas na agência.

A cobrança é tanta, que os
trabalhadores estão constran-
gidos, com vergonha de saírem
às ruas, onde as queixas da po-
pulação são constantes. Até pou-
co tempo havia só uma atenden-
te e os clientes, cansados das lon-
gas filas e do imenso tempo de
espera, por muito pouco não
avançavam na trabalhadora. Re-
centemente a DR enviou outro
atendente temporariamente, o
que amenizou, mas não resol-
ve a questão.

Coimbra, o CDD micro-ondas
Há quase dois meses uma

forte chuva danificou o forro
que cobria o CDD Coimbra.
Apesar de estarem cientes da
situação, os gestores da DR/
GO até hoje não resolveram
o problema, mesmo diante das
muitas cobranças feitas pelo
Sintect-GO.

As telhas do CDD Coim-
bra causam o aquecimento do
local, o que era atenuado pela

presença do forro, agora da-
nificado. O resultado é um
calor insuportável, que preju-
dica a saúde e o rendimento
dos trabalhadores.

Depois de várias reclama-
ções, a Empresa começou a se
mexer: resolveu instalar uma
manta. Porém, não se sabe se
será uma solução difinitiva
para o local ou apenas um
paleativo.

AC Buriti, calor infernal
Outra unidade em que

o calor ameaçou por mui-
to tempo a integridade fí-
sica dos trabalhadores é a
AC Buriti Shopping, onde,
inclusive, uma funcionária
chegou a desmaiar por
duas vezes em razão do
clima insuportável.

Há dois anos, os traba-
lhadores reivindicavam o
conserto do sistema de ven-
tilação e a maior indigna-
ção era por conta do des-
caso. Há um ano e meio
veio um engenheiro mecâ-
nico dos Correios da DR/
PA, incumbido de fazer um
projeto para solução do
problema. Ganhou diárias,
passagens, e simplesmen-
te a solução não saiu do pa-
pel.

Quem recentemente fez
um favor e assinou o pro-
jeto foi um engenheiro que
é também colega de Cor-
reios, mas que não faz parte
da Engenharia. Ficou cla-
ra a morosidade e a falta
de priorização do assunto
que era de extrema urgên-

cia. Só depois do Sintect-
GO pressionar, ameaçar in-
gressar com representação
no Ministério Público, a
área de engenharia da DR/
GO resolveu tomar provi-
dência para amenizar a si-
tuação.

No final de março,
uma cliente também fez
uma reclamação na Vigi-
lância Sanitária de Apare-
cida de Goiânia acerca da
falta de salubridade no lo-
cal, um fiscal esteve na
Agência e deu quinze dias
para os Correios corrigi-
rem o problema.

Uma semana depois,
foram instalados dois
aparelhos de ar condicio-
nado na AC Buriti de 36000
btus. Porém, um problema
precisa ser observado: é o
perigo de intoxicação de
trabalhadores e clientes
pelo dióxido de carbono,
já que a troca de ar feita
pelos aparelhos ocorre di-
retamente com o espaço do
estacionamento do shop-
ping.

CTCE virou um campo de concentração
Há anos o Sintect-GO de-

nuncia a extrema falta de con-
dições de trabalho, o déficit
de pessoal e tantos outros pro-
blemas que assolam a Regio-
nal de Goiás. Porém, muito
pouco foi feito para solucio-
nar questões tão sérias e que
têm levado, dia após dia, à de-
cadência dos serviços postais.
Agora, o problema tomou pro-
porções que chamaram a aten-
ção da diretoria da Empresa:
a DR/GO perdeu posição no
ranking nacional dos Correi-
os.

Só que a DR/GO quer que
os trabalhadores paguem essa
fatura, que é consequência de
sua própria negligência.

Em reuniões realizadas no
CTCE, os gestores estão, com
seus discursos mentirosos,
jogando a culpa no trabalha-
dor. Nas entrelinhas, o que
se pode compreender é que
acusam o trabalhador de “fa-
zer corpo mole”. Espalharam
isso na forma de boatos. Em
determinada reunião, o Di-
retor Regional chegou a ler
uma matéria sobre o péssi-

mo desempenho do Vila
Nova Futebol Clube, em que
era imputada a culpa aos jo-
gadores, dando a ideia de
que na DR/GO acontece de
forma semelhante e que o
baixo desempenho seria
“culpa dos trabalhadores”.

O DR/GO só esqueceu de
falar que o baixo desempenho
do Vila Nova é por conta do
técnico e não dos jogadores.

Para pressionar ainda
mais, os gestores estão inten-
sificando sua truculência. Os
trabalhadores do CTCE estão
sendo “vigiados constante-
mente”. Já não se pode ir ao
banheiro nem fazer pausa
durante as horas e horas se-
guidas de trabalho. Tudo é
motivo para ser pressiona-
do.

Além destas reuniões cole-
tivas nas quais fica demonstra-
do claramente o objetivo de
sugar cada vez mais dos traba-
lhadores, os gestores ainda cha-
mam os funcionários, indivi-
dualmente, na salinha para
exigir mais empenho e pressi-
onam ao máximo.

fogo”, que estão boicotando o
trabalho e os resultados.

Pressionar, ser truculento,
vigiar, assediar moralmente o
trabalhador são práticas que não
melhoram a DR/GO. Ao contrá-
rio, só provocam a indignação
cada vez maior do trabalhador.
É tanto que a equipe do CTCE
já não atende às convocações aos
domingos (dia do repouso se-
manal). Antes eles colaboravam,
agora são ecetistas de outras uni-
dades que, por vezes, trabalham
ali aos domingos.

Os trabalhadores estão
revoltados, essa pressão em
nada contribui. Ao contrário,
prejudica os resultados. Quem
precisa mudar de atitude são
as pessoas que estão no coman-
do, o problema da DR/GO está
na gestão, na forma de condu-
zir. O trabalhador tem compro-
misso com os Correios, desem-
penha suas atividades da me-
lhor forma possível mesmo
com tantas dificuldades e não
pode continuar a suportar tanta
pressão.

Quando o atual Diretor
Regional assumiu, garantiu
que os trabalhadores viveriam
novos tempos, o tempo do di-
álogo. Mas não é o que tem
ocorrido, como se vê, sobram
pressões e o assédio moral em
algumas unidades, como no
CTCE, piorou. Sobram intimi-
dações, perseguições, pressões
e toda forma de truculências
com o trabalhador.

Houve troca de chefes,

porém a cultura permanece a
mesma. Não se inovou neste
sentido. Os novos gestores
continuam colocando em prá-
tica velhas atitudes que afron-
tam os direitos do trabalha-
dor e prejudicam o resultado
de seu trabalho.

Enquanto isso, quem per-
deu as chefias torce contra,
deseja que as mudanças não
deem certo. São pessoas que
querem é ver o “circo pegar

Em Goiás, Decar atrapalha, indica capatazes e ensina a bater
Uma equipe do Departa-

mento Operacional de Cartas
(Decar), de São Paulo, está na
DR/GO trazendo mais pres-
são para os trabalhadores. Na
realidade, eles só não perde-
ram a viagem porque estão
embolsando volumosas diá-
rias e indicando capatazes
para assumir gerência no
CTCE.

O problema do atraso de
correspondência não é de
Goiás. A carga já chega no
nosso Estado com atraso,
estourada. Afinal, enquanto
o aeroporto está em reforma,
as encomendas são enviadas
por via terrestre, de cami-
nhão. Então, não sabemos o
que o Decar vem planejar por

aqui. Ele tem que ir pra lá.
A única coisa que eles têm

feito na DR/GO é pressionar
ainda mais os trabalhadores
que já estão sobrecarregados.
O pessoal do Decar tem a ca-
pacidade de falar para os che-
fes “chegarem junto”, fazerem
marcação carrapato. Daí o re-
sultado todo mundo já sabe qual
é...

Tem chefe da DR/GO que
gosta mesmo de bater, portan-
to, já sabemos no que dá. No
CDD Oeste Marista só falta-
ram usar o chicote.

No CDD Liberdade, o novo
SO já quer fazer graça, fica
maltratando quem antes esta-
va ao seu lado.

NERÓPOLIS

Padre Pelágio, o CDD estufa
Os trabalhadores do CDD

Padre Pelágio estão no limite do
estresse mental e físico, e garan-
tem que haverá paralisação, caso
a DR/GO não resolva a lista de
problemas graves que estão
prejudicando o trabalho na
unidade.

Os responsáveis pela situação
já conhecem profundamente os
problemas, que são: cargas
exaustivas de trabalho devido
ao alto volume de objetos para
cada carteiro, que leva ao alto
número de absenteísmo; o pré-
dio do CDD funciona em lo-

cal inadequado à agilidade do
serviço (segundo o Decor/SP),
e ainda apresenta falta de es-
paço, vazamentos, iluminação
precária e falta de climatiza-
ção (o calor é insuportável) e
o único bebedor que funcio-
na está com filtro vencido há
mais de um ano; não há câ-
meras de segurança; e mais,
não há espaço para guardar
as motocicletas e bicicletas,
que além de estarem em pés-
simas condições de uso, ficam
amontoadas no salão.

CEE sobrecarregado

CDD COIMBRA
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DECAR = Destruidor de Carteiro

Há muito tempo que o
Centro de Entrega de Enco-
mendas de Goiânia (CEE-
Goiânia) – que não fica na Ca-
pital mas no interior – não su-
porta a sobrecarga de obje-
tos. O espaço físico é peque-
no, as cargas chegam sempre
com atraso e o abarrotamen-
to de encomendas é cada vez

maior.
Existe uma promessa de

implantar o CEE Norte, só que
parece que essa ideia nunca vai
sair do papel. Enquanto isso,
os trabalhadores convivem
com a sobrecarga e com as re-
clamações, já que até mesmo
o Sedex 10 não é mais priori-
dade na unidade. 32
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Inscrições abertas para eleição
dos delegados sindicais 2013

O Sintect-GO abriu as ins-
crições para a Eleições de De-
legados Sindicais 2012, que
vão de 15 a 26 de abril. Todo
trabalhador sindicalizado
que estiver disposto a cola-
borar com a luta da catego-
ria pode se candidatar para
tornar-se o representante de
sua unidade. Terminado o
prazo, o Sintect-GO divulga-
rá os nomes dos concorren-
tes. A eleição será realizada
dias 6 e 7 de maio.

Para se inscrever, o traba-
lhador deve preencher a fi-
cha abaixo e entregá-la pes-

PCCS 2008: Juíza confirma
decisão favorável ao Sintect

Os trabalhadores
dos Correios aprovaram
por undanimidade a
prestação de contas do
exercício de 2012 do Sin-
tect-GO. A Assembleia
foi realizada dia 28 de fe-
vereiro, na sede do Sin-
dicato, e contou com a
participação de vários
sindicalizados, da dire-

Prestação de contas é
aprovada por unamidade

Em audiência realizada
dia 20 de março, a juíza
Cleuza Gonçalves Lopes,
da 9ª Vara do Tribunal Re-
gional do Trabalho, profe-
riu sentença na qual confir-
ma liminar conquistada an-
teriormente pelo Sintect-
GO e que suspende os pra-
zos estipulados pela ECT
para entrega do “termo de
não aceite” do PCCS 2008.

Goiás é o único Estado
em que os trabalhadores
tiveram reservados, graças
à ação do Sindicato, o di-
reito de assinar o “termo
de não aceite” do PCCS
2008 a qualquer tempo,
mesmo após o prazo final
dado pela ECT. Depois
deste prazo, a Empresa
pretendia fazer a adesão
compulsória dos trabalha-

dores ao novo PCCS, mas foi
impedida pela ação do Sin-
tect-GO.

Em sua sentença, a juíza
destaca que a ECT: “agiu em
prejuízo aos trabalhadores, ao
fixar unilateralmente uma
data, em patente afronta às
disposiçõs da Súmula 51 do
TST e do artigo 468 da CLT,
que proíbem alterações con-
tratuais sem o mútuo consen-
timento.”

A magistrada determi-
nou que os Correios fiquem
impedidos de enquadrar au-
tomaticamente os emprega-
dos dos Correios do Estado
de Goiás no PCCS de 2008
e, em caso de descumpri-
mento, a Empresa será con-
denada em R$ 10 mil por
empregado automaticamen-
te enquadrado.

toria colegiada e dos conse-
lheiros fiscais.

O conselho fiscal avaliou
tecnicamente as contas de
2012, 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.

Este alerta é para os
trabalhadores dos Cor-
reios que, por quaisquer
motivos, estejam afasta-
dos de suas atividades e
recebendo (ou aguardan-
do recebimento) de bene-
fício do INSS: fique aten-
to aos pagamentos reali-
zados mensalmente ao
Postalis para que não
haja perda de direitos.
Confira seu “Contrache-
que da Suplementação”.

Tem acontecido do
Postalis não efetivar o

Segurados do Postalis
desconto mensal referente
ao prêmio do seguro junto
aos demais pagamentos de-
bitados neste “Contrache-
que da Suplementação”. Se
isso ocorrer, entre em conta-
to com a administração do
Postalis e regularize sua dí-
vida. Não deixe nenhum
mês em aberto, pois essa fa-
lha pode ser motivo para
perda do direito à indeniza-
ção ou mesmo à suplemen-
tação em caso, por exemplo,
do trabalhador se aposentar
por invalidez.
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Nome:

Matícula:

Unidade de trabalho:

E-mail:

Telefone: (      )

FICHA DE INSCRIÇÃO | DELEGADO SINDICAL

soalmente ou via fax no Sin-
tect-GO.

O delegado sindical tem
como principal atribuição
aproximar os trabalhadores
do Sindicato. O mandato é de
um ano e, no ato da posse, os
delegados participam do cur-
so de formação sindical, com
palestras que vão ajudá-lo a
conduzir seus trabalhos.

Eleição
A participação dos traba-

lhadores neste processo de-
mocrático é fundamental para
garantir a representatividade

de sua unidade e para forta-
lecer a luta em defesa dos di-
reitos da categoria.

Cada unidade elegerá um
delegado e um suplente para
cada grupo de 20 trabalha-
dores. Unidades com, no
mínimo, dez trabalhadores
têm assegurado o direito de
eleger também um delegado
e um suplente.

Todas as unidades devem
eleger delegados comprometi-
dos para se tornaram o braço
direito do Sindicato nas lutas
encampadas em 2013, a exem-
plo da Campanha Salarial.

Sintect-GO parabeniza os companheiros
OTTs pelo seu dia: 24 de abril

Depois de cinco meses
sem se reunir com a direção
sindical, o Diretor Regional de
Goiás, Sérgio Repolho, e par-
te de seu corpo gerencial
(GEREC, quatro REVENs,
CONEG, ASTEC e GEOP)
receberam a Diretoria Colegi-
ada do Sintect-GO no dia 10
de abril, quando alguns com-
promissos foram firmados.

Entre outras coisas, o
DR/GO comprometeu-se a
contratar 240 carteiros até 20
de maio, com o envio de pelo
menos mais um trabalhador
para 90% das 82 cidades em
que há apenas um funcioná-
rio desempenhando ativida-
des de atendente e carteiro.

Sindicato discute com DR soluções
para problemas regionais

Ao discutir as questões
estruturais de algumas agên-
cias e a inoperância da Enge-
nharia, que até então era “bi-
chada”, o Diretor afirmou que
a GEREN voltou a funcionar.

Ficou acertado também

que o Sindicato enviará uma
listagem com os pedidos de
transferências para agiliza-
ção desses processos e que
serão realizadas reuniões
mensais entre a DR/GO e a
Diretoria Colegiada.
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