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QUEM LUTA, CONQUISTA

V Cortect reforça consciência da classe
Temas importantes para o
dia a dia dos trabalhadores,
especialmente dos ecetistas,
foram abordados com pro-
priedade e profundidade pe-
los palestrantes, e democra-
ticamente debatidos pelos
participantes do V Congres-
so Regional dos Trabalhado-
res dos Correios e Telégrafos
em Goiás (V Cortect).

Realizado pelo Sintect-
GO nos dias 8 e 9 de dezem-
bro, em Goiânia, o V Cortect
foi bastante elogiado pelos
participantes, o que demons-
tra que o Sindicato cumpriu
com seu dever e alcançou seus
objetivos de reforçar a cons-
ciência política e de classe,
promover a troca de experiên-
cias e o saudável debate de
ideias. Quem não foi, perdeu.

Este foi o segundo Con-
gresso que o carteiro e dele-
gados sindical Nataniel Da-
masceno Silva participa. Ele
veio de Bom Jardim de Goiás
e garante que valeu a pena.
“O Cortect foi bem organiza-
do, democrático, e todo mun-
do teve voz e voto”, assina-
lou. Agora, garantiu ele, va-
mos reforçar a luta e levar
nosso pensamento adiante.

Além dos ecetistas goia-
nos, prestigiaram a abertu-
ra no sábado, 8, a presiden-
te da CUT/GO, Bia de Lima;
o deputado estadual Mauro
Rubem; Lyza Milhomem,
como representante do de-
putado federal Rubens Oto-
ni; Marcia Maria Portes, do
Sintcom-PR; Maria de Lour-
des, do Sintect-CE; e Edson
Dorta, secretário Geral da
Fentect.

Saúde do trabalhador
O tema “Condições de

Trabalho e Saúde do Traba-
lhador” foi abordado por
três palestrantes. A diretora
do Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (Ce-
rest), Hebe Macedo, comen-
tou sobre as funções do Cen-
tro, que é um órgão vincula-
do ao Sistema Único de Saú-
de, e reafirmou a parceria
com o Sintect-GO no que tan-
ge à defesa dos trabalhado-
res vitimados por doenças
ocupacionais e também na
busca por condições dignas
que assegurem à saúde dos
ecetistas.

 Ainda seguindo a temáti-
ca da saúde, professor de

Educação Física Kleber Mi-
rallia de Oliveira falou do
quanto é imprescindível ao
trabalhador a prática de exer-
cícios físicos regulares, em
especial da ginástica laboral,
para evitar lesões e deu dicas
de como se evitar também os
acidentes de trabalho.

Kleber ressaltou que o tra-
balhador deve estar atento
aos fatores que levam às do-
enças ocupacionais, como por
exemplo, a sobrecarga de tra-
balho. O ecetista precisa fazer
sua parte, saber que não pode
ir além de seus limites, e se
cuidar para não ser vitimado.

Para finalizar, a assesso-
ra jurídica do Sintect-GO,
Mikelly Julie Costa D´Abadia
reforçou a ideia de que o tra-
balhor precisa se conscienti-
zar e cuidar da própria saú-
de. Ela falou um pouco da
questão jurídica, das ações
que têm sido impetradas
pelo Sindicato na Justiça do
Trabalho e sobre as indeni-
zações conquistadas.

As palestras sobre saúde
do trabalhador foram um
momento ímpar, que empol-
gou todos os participantes.
Muitos afirmaram que o Sin-

dicato deveria promover
eventos específicos sobre
essa questão, fundamental à
qualidade de vida dentro e
fora do ambiente de trabalho.

Dois encaminhamentos
foram tirados. Primeiro, o
Sindicato deverá exigir que
os Correios mantenham um
educador físico para prática
da ginástica laboral em cada
unidade de trabalho; e se-
gundo, será enviada à Câ-
mara dos Deputados, em
Brasília, uma proposta de
projeto de lei que garanta ao
trabalhador pausas para o
exercício da ginástica labo-
ral durante o expediente.

Acordos coletivos especiais
A flexibilização das leis de

trabalho e sua implicações
foi tema de palestra da asses-
sora jurídica do Sindicato,
Gizeli Costa d´Abadia N. de
Sousa. Ela contou com a co-
laboração do secretário Geral
do Sintect-GO, Elizeu Pereira
da Silva, e de Marcia Maria
Portes, que trataram da aná-
lise de conjuntura da ECT.

Gizeli fez um preâmbulo
histórico para que os parti-
cipantes pudessem compre-

ender como se deu o surgi-
mento das leis trabalhistas.
Falou da ameaça da criação
dos acordos coletivos espe-
ciais, que garantem direitos
inferiores ao que estão pre-
vistos na CLT.

Foi uma oportunidade de
entender as mudanças que
estão sendo propostas no
movimento sindical, especi-
almente no que se refere à
luta contra a flexibilização
dos direitos do trabalho, que
é uma ameaça a toda classe
trabalhadora.

No segundo dia, os ecetis-
tas debateram sobre as mu-
danças estatutárias. As alte-
rações deliberadas pelo V
Cortect serão divulgadas as-
sim que o Estatuto for regis-
trado em cartório.

A carteira Joseneide Ribei-
ro de Morais, do CDD Coim-
bra, participou pela primeira
vez e gostou das palestras.
“É um fórum para tomar de-
cisões que influenciam no
nosso dia a dias e eu não sa-
bia da importância. Mas a
partir de agora vou partici-
par sempre e levar mais gen-
te”, destacou.

Participantes do V Cortect durante o encerramento do congresso, que significou a confraternização e o fortalecimento da disposição para a luta
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Mais um contrato mal feito
pelos Correios prejudica
trabalhadores e a população

A demora no atendimento
nas Agências devido a lentidão
da Rede de Transmissão de
Informação, que aumenta a
vagareza do SARA (Sistema
de Automação da Rede de
Agências), tem trazido sérios
transtornos aos atendentes co-
merciais e à população em ge-
ral, além, lógico, de provocar a
evasão da clientela.

Em abril de 2011 a Britsh
Telecom (BT) conseguiu en-
trar nos Correios e pelo jeito
parece que não quer sair
mais. Depois de ver que fez
besteira ao contratar os servi-
ços desta Empresa, os tecno-
cratas da ECT agora estão ten-
tando consertar o serviço
imundo que foi feito.

Depois de ter gasto R$ 345
milhões no contrato com a BT,

versus

Enquanto isso...

REDE DE TRANSMISSÃO

DE DADOS DAS AGÊNCIAS

os Correios tiveram que de-
sembolsar mais R$ 9,2 milhões
em contrato com a Embratel/
Telefônica para tentar, em vão,
amenizar os transtornos na
área de atendimento.

Os serviços continuam
uma lástima, os clientes não
param de reclamar (e com ra-
zão) e enquanto isso a direção
da ECT tem a cara de pau de
divulgar em seu famigerado
Blog que os Correios estão en-
tre as três marcas mais pes-
quisadas no Google Brasil.
Isso é óbvio! Com certeza o
Fale Conosco nunca foi tão
acessado. Nunca houve tan-
ta reclamação quanto aos ser-
viços prestados nas agências.

Aqui em Goiás a situação
chega a ser constrangedora.
Trabalhadores que sempre se

dedicaram a prestar um bom
serviço a população se veem
de mãos atadas. Em Anápo-
lis a situação é tão caótica que
falta até etiqueta de SEDEX.

Como se não bastasse, du-
rante a implantação do PMA
(Projeto de Melhoria das
Agências), vários formulários
foram retirados da agências e
alguns serviços que poderiam
ser feitos por meio destes não
podem ser realizados. Quem
está achando isso uma mara-
vilha são as AGF’s, que dei-
tam e rolam com contratos
milionários e fornecimento de
serviços básicos que a ECT
não consegue realizar.

Desse jeito fica claro que
o objetivo dos burocratas da
ECT é sucateá-la e depois ven-
dê-la a preço de banana.

Símbolo de eficiência e
rapidez em tempos remo-
tos, hoje o telegrama está
entregue às baratas, pelo
menos aqui em Goiás. Se
as demais Diretorias Re-
gionais estão seguindo o
mesmo caminho, em bre-
ve este serviço não mais
fará parte da ECT.

Para se ter uma idéia
da tamanha falta de res-
ponsabilidade com uma
área tão importante para
a Empresa e a sociedade,
em Aparecida de Goiânia,
com quase meio milhão
de habitantes, há apenas
um carteiro para a entre-
ga de telegramas.

Em Anápolis, a situa-
ção é igualmente caótica.
Um dos principais pólos
comerciais do Brasil con-
ta apenas com dois cartei-
ros (isso mesmo!). Apenas
dois carteiros para traba-
lhar nessa área.

No CDD Aeroviário,
um dos poucos em Goiâ-
nia que têm equipe tele-
gráfica, e onde a equipe

atua de segunda a segunda,
recentemente o serviço dei-
xou de ser feito por três do-
mingos seguidos, depois foi
suspenso um dia durante a
semana para que a equipe
telegráfica pudesse auxiliar
os demais carteiros na en-
trega de objetos dos distritos
que estavam parados. Esse
é o exemplo de prioridade
que está recebendo a área te-
legráfica em Goiás.

Trabalhadores relatam que
a entrega de telegramas está
ocorrendo quatro, cinco e até
seis dias depois de sua emis-
são, quando o correto é entre-
gá-lo em até quatro horas.

Como consequência des-
se abandono, dois trabalha-
dores que atuam na área te-
lemática da Capital sofreram
acidentes devido ao excesso
de trabalho. E o pior: a Em-
presa sequer disponibilizou
serviço de acompanhamento
a um deles, que necessitou de
ajuda dos colegas e do sindi-
cato para fazer uma verda-
deira via crucis entre hospi-
tal, ambulatório e INSS.

Descaso com telegramas

2012 foi um ano de resistência aos ataques do capital e de mudanças no

movimento sindical dos Correios, que esperamos que se concretizem

em benefícios para a classe trabalhadora.

Ano que exigiu de todos mais disposição para a luta e mais unidade.

Ano que deixará gravada na consciência do trabalhador a importância

de, cada vez mais, fortalecer a instituição que ele próprio constrói no dia

a dia. A única capaz de defender com veemência os interesses mais

legítimos dos ecetistas: o Sindicato.

Que 2013 seja um ano de conquistas em todos os sentidos,

especialmente conquistas que valorizem o trabalhador!

Boas Festas e Próspero 2013!

São os votos da

Diretoria Colegiada do Sintect-GO


