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PCCS 1995 | CONCESSÃO DE STEPS

Decisão significará aumento maior e imediato para
ecetistas de Goiás que permaneceram no PCCS 1995

Próximo passo é receber os valores retroativos a
2005 relativos aos steps que não foram concedidos

Sintect-GO promove salto
salarial para trabalhadores
dos Correios em Goiás

E
m mais uma decisão inédita em todo o País,
o Sintect-GO acaba de conquistar na Justi-
ça nova vitória histórica, uma decisão judi-

cial que irá promover um verdadeiro salto salari-
al para os trabalhadores dos Correios em Goiás.
O aumento pode chegar a 35%, e o ganho será mai-
or entre aqueles que atenderam à orientação do
Sindicato e permaneceram no PCCS 1995, assi-
nando o termo de não aceite do PCCS 2008.

A decisão é da juíza Ana Lúcia Ciccone de Fa-
ria, do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região,
que estabeleceu prazo de 60 dias, a partir de 18 de
junho, para que os Correios efetivem o realinhamento
salarial de todos os trabalhadores da Diretoria Re-
gional de Goiás, a partir da concessão das progres-
sões por antiguidade e mérito (steps) devidas a cada
um. Estima-se que 3 mil ecetistas sejam benefici-
ados por esta ação do Sindicato.

Assessora jurídica do Sintect-GO, Gizeli Cos-
ta d´Abadia Nunes explica que a decisão faz par-
te da Ação Civil Pública do PCCS 1995, ajuizada
pelo Sindicato, e que é um primeiro passo deno-
nominado “obrigação de fazer”, quer dizer, de re-
alinhar os trabalhadores, concedendo as progres-
sões por mérito e antiguidade que deveriam ter
sido aplicadas.

A segunda etapa é a “obrigação de pagar”,
quando a Justiça deverá exigir que a Empresa faça
o ressarcimento dos valores devidos pelas progres-
sões que deveriam ter sido concedidas, mas que
foram negadas pela ECT desde 2005.

Em novembro passado, o Sintect-GO conquis-
tou vitória nesta ACP do PCCS 2008 no Tribunal
Superior do Trabalho, quando a 7ª Turma mante-
ve a decisão do TRT/GO que condenou a ECT ao
pagamento das progressões por antiguidade e mé-
rito do PCCS 1995. Os Correios decidiram recor-
rer diretamente ao Supremo Tribunal Federal

(STF), sem tramitar pela Seção de Dissídios Indi-
viduais, o que possibilitou ao Sindicato executar
de imediato a ação, levando à atual decisão da juíza
Ana Lúcia Ciccone.

Portanto, não adiantou a Empresa recorrer e
tentar se negar a pagar um direito que é legítimo
dos trabalhadores. Com a ação firme da diretoria
colegiada e da assessoria jurídica do Sintect-GO,
conquistamos mais esta vitória grandiosa, que sig-
nificará ganhos salariais reais para a categoria e
que, em breve, estará concretizada nos nossos
contracheques.

Grupo Paralelos

ingressa com ações

contra o PCCS 2008
Os advogados que integram o grupo denomi-

dado Paralelos, encabeçado pela assessora jurídi-
ca Gizeli Costa Nunes, do Sintect-GO, propuse-
ram neste mês de junho uma Ação Civil Pública
nos Estados, questionando diversos pontos do
PCCS 2008.

Entre os pontos questionados estão: enquadra-
mento automático, termo de não-aceite, cargo
amplo, isonomia no percentual de PHM e PHA
entre carreiras de níveis médio e superior, prejuí-
zo do reabilitando quanto aos adicionais, reflexo
dos adicionais, falta de isonomia no percentual
dos adicionais entre outros.

Independente da Fentect propor ou não ação
contra o PCCS 2008, em nível nacional, para be-
neficiar todos os ecetistas no País, o Grupo Para-
lelos ingressará com várias ações regionais, que
beneficiarão os trabalhadores dos Sindicatos par-
ticipantes.

Corra! Ainda dá tempo de
assinar termo de não-aceite

Se você ainda não assinou o termo de não-
aceite do PCCS 2008, mas também não quer
amargar prejuízos financeiros que vão se
perpetuar para o resto da sua vida profissio-
nal e aposentadoria... corra, há tempo para
formalizar sua permanecência no PCCS 1995
e garantir a conquista de um maior número
de progressões.

Vale destacar: Goiás é o único Estado em
que os trabalhadores têm garatido o direito
de assinar o termo a qualquer tempo, graças
a uma ação judicial do Sintect-GO
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Delegados para Conrep
e Encontro de Mulheres

Confira a lista dos delegados e delegadas, escolhidos
em Assembleias, para representar Goiás no 31º Conrep,
de 17 a 20 de julho, e no Encontro Nacional de Mulheres,
dias 16 e 17 de julho, ambos realizados na cidade de Santa
Izabel, em São Paulo.

Para o 31º Conrep - Titulares
Fábia Siqueira Souza Barreto – CDD Oeste Marista
Jairo Ribeiro dos Santos – CDD Vila Nova
Marcelo de Oliveira Alves Natal – AC Mineiros
Ueber Ribeiro Barboza – CDD Liberdade
Wilha Pereira de Sousa Costa – AC Porangatu

Suplentes
Célia Regina da Silva – CDD Jardim América
José Rilan de S. Leôncio – CDD Pedro Ludovico
Lucirley Mendes de Souza – AC Mineiros
Solom Silvio Garcez de Mendonça – AC Central
Vencionário V. Rodrigues – AC Uruaçu

Para o Encontro Nacional de Mulheres - Titulares:
Célia Regina da Silva – CDD Jardim América
Joseneide Ribeiro de Moraes – CDD Coimbra
Maristela Soares de Oliveira – CDD Anápolis
Neuma Rodrigues Cordeiro Viana – CDD Coimbra
Samanta Zanoli Gonçalves – CDD Rio Verde

Suplentes:
Fábia Siqueira Souza Barreto – CDD Oeste Marista
Janete Arruda Borges Martins – CDD JK
Maria José de Jesus Guimarães – AC Santa Helena
Marli Samantha Zanoli Gonçalves – CDD Rio Verde
Rosineide Lopes Cardoso - CDD Aeroviário

Exigimos punição exemplar aos culpados

D
efender os direitos e lutar por novas
conquistas para os trabalhadores é pa-
pel primordial do Sintect-GO, sua razão

de ser. Mas suas funções podem e vão além. As-
sim, acompanhar os processos administrativos
de contratação, seja ela de mão de obra ou de ser-
viços, complementa o rol de responsabilidades
de uma entidade sindical. Afinal, uma Empresa
Pública como os Correios é patrimônio de todos,
especialmente dos seus próprios trabalhadores.

Ao longo de sua história e mais intensamente
nos últimos anos, o Sintect-GO tem fiscalizado
de muito perto as ações da Diretoria Regional de
Goiás, observando se os gestores têm agido obser-
vando os princípios da eficiência, legalidade, mo-
ralidade, impessoalidade e publicidade que são a
base da Administração Pública.

É imprescindível zelar do patrimônio públi-
co, afinal se os cofres públicos forem dilapida-
dos implica em desvio de recursos que poderi-
am ser investidos em mais contratações de fun-
cionários concursados, melhoria nas condições
de trabalho, na política salarial e de benefícios
aos empregados dos Correios.

Foi com base nessa responsabilidade que o
Sintect-GO fez representações no Ministério
Público e no Gabinete da Presidência da ECT,
em Brasília, para que as supostas irregularida-
des fossem investigadas. Detalhes destas repre-
sentações e investigações, os trabalhadores con-
feriram nos três Encartes Especiais divulgados pelo

Sindicato de fevereiro a junho deste ano.
Não se trata de denuncismo barato. Por vári-

os momentos recebemos queixas e informações
de trabalhadores que suspeitavam de possíveis ir-
regularidades que estariam sendo cometidas den-
tro dos Correios nos contratos celebrados pela DR/
GO de 2008 a 2011. Fizemos, portanto, e continu-
amos fazendo a nossa parte!

Após as representações do Sintect-GO, foram
promovidas investigações por órgãos internos
de fiscalização (Decod), abertura de inquérito,
investigação pela Controladoria Geral da União.

Esperamos que todas as investigações tenham
bom termo, que sejam responsabilizados os cul-
pados. Exigimos que eles tenham punição exem-
plar. O Sintect-GO continuará cumprindo seu
papel, zelando pelo emprego dos trabalhadores e
promovendo a luta por uma Empresa Pública, Es-
tatal e de Qualidade. Doa a quem doer.

Quando há suspeitas é preciso investigar e exigir
punição exemplar. Nossa história política mos-
tra que a impunidade contribui para a continui-
dade da corrupção. Aguardamos o resultado dos
processos e exigimos punição aos responsáveis.

CAOS E ABANDONO

E os problemas no CTCE continuam
Em abril, o Sintect-GO de-

nunciou a postura truculen-
ta e as práticas de assédios
de algumas chefias do CTCE.

De lá pra cá, a situação que
já era crítica, se tornou ain-
da pior. A lista de problemas
só cresce, prejudicando os tra-
balhadores, suas condições
de trabalho e rendimento.

Estruturalmente, o prédio
que abriga o CTCE, sobretu-
do o bloco A, está com sérios
problemas de conservação.

Quando chove, molha
tudo. Há infiltração por todos
os lados e a água da chuva li-
teramente jorra pelas paredes
e tetos, formando “cascatas”.
É preciso corrigir isso rapida-
mente, antes que se inicie o
período chuvoso e a unidade
precise ser interditada.

As quedas de energia no
local também são constantes,
levando à insegurança. O ge-

rador não funciona, e volta e
meia o bloco A fica no escu-
ro, o que representa um ris-
co ainda maior para quem tra-
balha com Sedex e manipula
valores.

Os banheiros são outra
queixa dos trabalhadores.
Muitos estão, inclusive, inter-
ditados. E os que ainda es-
tão em uso são mal conser-
vados, cheios de equipamen-
tos quebrados. Falta até ma-
terial para fazer a limpeza e
material de higiene para uso,
como papel higiênico e papel
toalha.

O CTCE sofre ainda com
o sucateamento dos equipa-
mentos de trabalho e com a
falta de uniformes para re-
por os velhos. Há muitas ca-
deiras quebradas e as que
continuam em uso, apesar da
situação precária, são dispu-
tadas “no tapa”, segundo di-

Problemas:
Infiltrações,

cadeiras e
banheiros

quebrados,
uniformes

sem condições
de uso

zem os trabalhadores.
Uma antiga reivindicação

é a criação de um ambulató-
rio médico no local para aten-
der aos trabalhadores dois
dois blocos, pois quando al-
guém se machuca, ou tem um
problema de saúde não há
atendimento disponível. Já
houve casos de enfartos, aci-
dentes de trabalho graves, in-
clusive, à noite.

Todos estes problemas
foram apresentados pelos
trabalhadores ao Diretor Re-
gional e à Gerência de RH em
reunião, dia 20 de junho, que
contou, inclusive com a pre-
sença de diretores do Sintect-
GO lotados na unidade. O DR
se comprometeu a resolver
em, no máximo, dois meses
e meio estas questões urgen-
tes da unidade.

O Sintect-GO está de olho
e exige melhorias urgentes.
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HQ SINTECT-GO    |       HORA-EXTRA

PARTICIPE DA CAMPANHA PELO PLC 083

Luta pela anistia ampla,
geral e irrestrita já!

A Fentect e sindicatos fi-
liados têm trabalhado para
reivindicar o apoio dos sena-
dores na aprovação do PLC
083. Estão sendo solicitadas
audiência com todos os sena-
dores, líderes dos partidos e
demais lideranças dentro do
Senado Federal.

Diretores da Federação,
inclusive, estiveram reunidos
com o relator do projeto, se-
nador Inácio Arruda (PCdoB/
CE), para cobrar o compro-
misso assumido por ele na au-
diência da Comissão de As-
suntos Sociais do Senado, dia
7 de maio, quando da reali-
zação do 22º Encontro Naci-
onal de Anistia.

A pressão da Fentect jun-
to ao relator foi fundamental,
e interferiu diretamente na de-

cisão do senador em defender,
firmemente, na reunião das
lideranças das bancadas dos
partidos que compõem o Se-
nado Federal, a introdução da
matéria na ordem do dia, na
pauta de 3 de julho próximo,
às 14h, em Seção Deliberati-
va Ordinária.

Continuaremos com o lo-
bby no Senado e ampliando
na Câmara, no sentido de con-
seguirmos o maior número
possível de apoio para apro-
varmos a tão sonhada Lei
Maria do Rosário, que anisti-
ará milhares de trabalhado-
res e trabalhadoras que sofre-
ram punições, dispensas e
alterações unilaterais em con-
tratos de trabalho em razão
de participação em movimen-
to reivindicatório.

Agora, é hora dos traba-
lhadores colaborarem com
esta luta. Foram enviados os
30 mil cartões postais aos sin-
dicatos, entre eles, o Sintect-
GO, que está distribuindo o
material nas unidades de tra-
balho.

A orientação é que os tra-
balhadores enviem os car-
tões, o mais rápido possível,
aos respectivos senadores de
suas bases, com nome e en-
dereço do remetente, para que
estes cartões cheguem aos ga-
binetes antes da votação do
PLC, o que é uma forma de
pressão ao voto favorável dos
senadores.

Vamos juntos, reivindicar
a aprovação da PLC 83, com
Anistia ampla, geral e irres-
trita já!

Encurralados pela ação
dos sindicatos, sobretudo, do
Sintect-GO, na defesa dos di-
reitos dos trabalhadores dos
Correios, os diretores da Em-
presa já começam a demons-
trar sinais de desespero. Um
deles é a atitude antisindical
do vice-presidente de Gestão
de Pessoas, que tem enviado
uma carta falaciosa aos ece-
tistas de todo o País.

Na carta, é apresentada a
ilusão do sistema de recruta-
mento interno da ECT como
“oportunidade” e “sorte”.
Eles já perceberam que estão
pipocando ações políticas e
judiciais com decisões e sen-
tenças favoráveis à categoria
pelo Brasil, muitas delas ini-
ciadas pelo Sintect-GO. Ago-
ra começam a contra-atacar
com mentiras e falsas promes-
sas aos trabalhadores.

Exemplo claro é essa aber-
tura de RI para cargo de téc-
nico de Correios, com a con-
dição de que se enquadrem
no PCCS 2008. O Sintect-GO
já deixou claro, quem aban-
donar o PCCS 1995 sofrerá
grandes perdas financeiras

e na carreira (leia matéria de
capa desta edição).

Além disso, o tal RI é uma
enganação. Todos sabem que
não há vagas de técnicos su-
ficientes para atender, sequer,
a 10% dos interessados.

O trabalhador não é bobo
e já percebeu os prejuízos que
teve com a implantação auto-
mática do PCCS 2008, que só
representa perdas financeiras
e ainda traz insegurança com
relação às atividades especí-
ficas do cargo. Quem se enqua-
drar nesse PCCS será transfor-
mado em “funcionário bom-
bril” e abre mão de vários steps.
É isso que os gestores da ECT
consideram “sorte”?

Sinais de desespero
da vice presidência
de Gestão da ECT

Sintect-GO lança quadrinhos
A partir desta edição, o Ecetista na Luta traz histórias em quadrinhos (HQ) para

ilustrar a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, por melhores condições de
trabalho e, por que não dizer, de vida.

A primeira HQ retrata a questão das “horas-extras”, atualmente um sério proble-
ma nos Correios. Muitos trabalhadores estão atendendo às convocações da Empresa e
se deixando “escravizar”. Trabalham à noite, aos finais de semana, feriados... deixam
de lado a vida particular, os estudos e principalmente sua família e amigos. É certo que
fazer horas-extras gera uma graninha a mais no fim do mês, mas isso não pode virar
regra, afinal, sua saúde e as suas relações pessoais são bem mais importantes.

Além disso, quem excede o número de horas-extras acaba colaborando para per-
petuar a situação de déficit de pessoal que assola os Correios hoje.

Você acha que está ganhando, porém, está perdendo um tempo precioso da vida e
prejudicando seus bens mais valiosos: sua saúde e sua família.
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Delegados debatem movimento sindical
FORMAÇÃO SINDICAL

U
m debate aprofunda-
do do movimento sin-
dical dos Correios,

suas correntes, sindicatos e
sobre a importância de uma
Federação unificada. Este foi
o tom do Curso de Formação
Sindical 2013, promovido pelo
Sintect-GO, dia 22 de junho,
no auditório da CUT-GO.

Nem o jogo da Seleção Bra-
sileira de Futebol pela Copa
das Confederações, na tarde
do sábado, esvaziou o curso,
que começou às 8h e foi até o
final da tarde, com a presen-
ça maciça de mais de 50 tra-
balhadores, entre delegados
sindicais, suplentes e a dire-
toria colegiada do Sintect-GO.

Na abertura, os diretores
deram as boas-vindas. “Te-
mos a preocupação de formar
e fortalecer nosso movimen-
to para obter novas conquis-
tas. E aqui é o lugar para de-
bater ideias e descortinar o
movimento sindical”, saudou
o Wesley Furtado, secretário
da Questão Racial.

Debate de ideias, aprendizado e conscientização para a luta focaram o Curso de Formação

DELEGADOS SINDICAISPalestras
Professora da Escola Cen-

tro-Oeste de Formação Sindi-
cal da CUT, Tainá Teixeira da
Mata ministrou palestra so-
bre “História do Movimento
Sindical no Brasil e no Mun-
do”. Já no início, ela disse a que
veio: “quero que vocês saiam
daqui cheios de bandeiras,
mas organizados”, destacou.

De forma didática e sucin-
ta, Tainá recontou a trajetó-
ria das lutas dos trabalhado-
res, salientando como foi o iní-
cio da organização sindical e
suas conquistas ao longo da
história. “A união de trabalha-
dores, de pessoas que têm a
mesma vontade é um perigo
para o Estado”, evidenciou.

Na sequência, o secretário-
Geral do Sintect-GO, Elizeu
Pereira da Silva, que também
é formado em História, expla-
nou sobre o movimento sin-
dical dos Correios, desde o
início da organização em as-
sociações, depois sindicatos,
até a atual conjuntura. “Os

sindicatos, em sua ampla
maioria, eram oriundos de
partidos”, ressaltou o diretor.

“Hoje, o movimento orga-
niza-se em forças, a discussão
nacional do meio sindical dos
Correios ocorre dentro de cor-
rentes”, contou para explicar
que, desta têm ocorrido diver-
gências, debates e até divi-
sões dentro do próprio movi-
mento sindical.

Apesar do debate ser sau-
dável, não é interessante a di-
visão sindical, como têm pro-
vocado os interessados no
ressurgimento da Findect (a
federação pirata).

Os diretores do Sintect-GO
salientaram que o debate deve
ocorrer dentro do mesmo es-
paço, no caso a Fentect, que é
a Federação legalmente ins-
tituída para representar em
nível nacional os trabalhado-
res, e que prevaleça a vonta-
de da maioria. “Temos que
pensar a quem interessa o di-
visionismo, que só enfraque-
ce a categoria”, enfatizaram.

A parte da tarde do Cur-
so de Formação Sindical con-
tou com as presenças do se-
cretário Jurídico da Fentect,
Evandro Leonir da Silva, e do
secretário-Geral do Sintect de
Sergipe, Sérgio Lima.

Os dois salientaram a im-
portância das ações judiciais
do Sintect-GO para a luta da
categoria não só em Goiás mas
em nível nacional. “Muitas das
ações que se ganha pelo Brasil
inteiro hoje nasceram em Goi-
ás”, ressaltou Evandro.

Comprovando que está
notadamente à frente quan-
do o assunto é a defesa dos
trabalhadores dos Correios,
o Sintect-GO tem alcançado
conquistas inéditas em ações
de vanguarda. É o caso da
decisão datada de 18 de ju-

Conquistas jurídicas em pauta
nho, quando o Tribunal Re-
gional do Trabalho estabele-
ceu prazo para a ECT fazer
o realinhamento salarial dos
trabalhadores na DR/GO.

Assessora jurídica do Sin-
tect-GO, Gizeli Costa D´Abadia
deu mais detalhes acerca da de-
cisão e destacou que esta é a
“obrigação de fazer”. O próxi-
mo passo será a “obrigação de
pagar”, quando a Empresa
deverá, por decisão judicial,
ser obrigada a pagar os va-
lores devidos pelas progres-
sões que deixou de conceder
aos ecetistas em Goiás des-
de 2005. Tudo graças à Ação
Civil Pública do Sintect-GO.

Em seguida, Gizeli ofere-
ceu conhecimentos jurídicos
básicos aos delegados sindi-
cais, além de tratar de aci-

dentes de trabalho, doenças
ocupacionais, emissão de
CAT e assédios.

Gizeli também ministrou
palestra sobre “O caminho
para proteção e conquista
dos direitos da coletividade”.
Nesse ponto, destacou a evo-
lução da Justiça do Trabalho,
que, entre outros fatores po-
sitivos, hoje permite aos sin-
dicatos o ingresso com ações
civis públicas, garantindo
uma maior celeridade na
defesa e na conquista dos
direitos trabalhistas.

Ao final, foi concedido um
Certificado de participação
aos delegados, que saíram
fortalecidos e conscientes
para representarem o Sindi-
cato em suas unidades de
trabalho.

UNIDADE NOME

AC Caldas Novas Marcos Divino Machado
AC/UD Canedo Mateus Mchado Moreira Borges

Sérgio Luiz Dutra
AC Catalão Alex Tristão de Santana

Tiago Dutra Santos
AC Central Nazira Luiza dos Reis Moura
AC Goiás Joelma Mendes da Silva
AC Jaraguá Oliver Gonçalves dos Santos
AC Mineiros Lucirley Mendes de Souza

Marcelo de Oliveira Alves Natal
AC Piracanjuba Isaías Tibúrcio da Silva
AC Porangatu Caio Rezende Nascimento
AC Rio Verde Marli Gomes da Siva
AC Santa Helena Valdeneis Sandro Dantas
CDD Aeroviário Marcio Gley dos Santos

Rosineide Lopes Cardoso
CDD Anápolis Alfredo Junio Moreira da Silva

Tiago Henrique R. dos Santos
CDD Aparecida José Ribamar Nascimento Silva

Helso da Silva Magalhães
Horacino Pereira dos Santos

CDD Bandeiras Edsonilton Alves de Carvalho
José Martins de Assunção
Severino Pessoa Junior

CDD Caldas Novas José Júnior
CDD Coimbra César Marques de Oliveira
CDD Goiânia Divino Mendes de Almeida
CDD Guanabara Heberton Augusto F. de Souza
CDD Itumbiara Alessandro Moisés dos Santos

Edivaldo Dias Soares
Hérika Cristina Silva

CDD Jardim América Ronan Ronton Florentino
CDD Jataí Adimilson Alves do Carmo
CDD JK Renato Adriano de Oliveira
CDD Liberdade Ueber Ribeiro Barboza
CDD Marechal Rodon Paulo Medeiros Silva
CDD Marista Felipe Moraes Camargo
CDD Novo Mundo Fabíola Ribeiro Duarte

Uander Marcos de Paula e Silva
CDD Oeste Marista Adailton de Azevedo Rodrigues

Fábia Siqueira Souza Barreto
José Gomes dos Santos

CDD Pedro Ludovico José Rilan de Sales Leôncio
Paulo Silva Moreira
Ricardo Kim Matias Pereira

CDD Uruaçu Acácio Sales Magalhães Neto
Paulo Moreira Braz

CDD Vila Brasília Edson Vieira de Carvalho Junior
Renato Lima Santana

CDD Vila Coimbra Vinícius Moreira de Andrade
CDD Vila Nova Jairo Ribeiro dos Santos
CEE Hugo Meira Boaretti

Marcelo Oliveira Nunes
Rogério Meira Boaretti

CTCE GTURN 1 Luiz Roberto Borges
CTCE GTURN 2 Urbano Nunes da Silva
CTCE GTURN 3/SCR/GT Jerri Borges de Oliveira
CTCE - TURN 3 Joanan Vargas e Aragão
CTO GEOPE/DR/GO Lucy Pereira de Alencar Santana
GEFIN Laerte Pinto Alvin
GEREN Carlos Luciano Mendes Ayaviri
TECA-GTREN 2 Ieve Trino F. Barros Menezes
UD Jaiara Wilian Souza Ferreira
UD Quirinópolis Wesley José Lopes
UD Vera Cruz Josemar Teixeira dos Santos


