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EDIÇÃO ESPECIAL Nº 03: INVESTIGAÇÃO DAS FRAUDES E DESMANDOS NA DR/GO

A MÁFIA DAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS

31º CONREP

Vem aí a Campanha Salarial 2013
Está chegando a hora de intensificar a união

da categoria em prol de um objetivo comum:
a defesa dos nossos direitos, de melhores

condições de trabalho, melhores salários e, prin-
cipalmente, pelo respeito a um dos maiores pa-
trimônios da categoria ecetista: o plano de saúde.
Esta hora chama-se Campanha Salarial 2013.

O pontapé para esta luta será dado durante a
realização do 31º Congresso de Representantes,
o 31º Conrep, que será promovido de 4 a 6 de ju-
lho, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o local ainda
está sendo definido.

Mas a luta é certa, e a responsabilidade de cada
trabalhador com esta causa também. Portanto,
fique atento. E para começar, o Sintect-GO con-
voca a todos para as Assembleias (em Goiânia e
no interior) para tirada dos cinco delegados que
irão representar Goiás no 31º Conrep. Confira no
box abaixo datas e locais das assembleias regionais.

Somente pela mobilização da categoria pode-
remos avançar rumo a novos direitos e defender
o que já conquistamos. É da responsabilidade de
todos nós elegermos companheiros realmente
comprometidos para representar Goiás nacional-
mente neste Conrep. Afinal, este fórum será deci-
sivo na construção da nossa Pauta Nacional de
Reivindicações e na organização de nossa luta.

Além de eleger os delegados, os trabalhado-
res devem se informar, participar das ações e con-

ASSEMBLEIAS PASSEMBLEIAS PASSEMBLEIAS PASSEMBLEIAS PASSEMBLEIAS PARA TIRADARA TIRADARA TIRADARA TIRADARA TIRADA DE DELEGA DE DELEGA DE DELEGA DE DELEGA DE DELEGADOSADOSADOSADOSADOS

GOIÂNIA - SEGUNDGOIÂNIA - SEGUNDGOIÂNIA - SEGUNDGOIÂNIA - SEGUNDGOIÂNIA - SEGUNDAAAAA-FEIRA-FEIRA-FEIRA-FEIRA-FEIRA, 1, 1, 1, 1, 10 DE JUNHO0 DE JUNHO0 DE JUNHO0 DE JUNHO0 DE JUNHO
18h30 (1ª chamada) • 19h00 (2ª chamada)     |         Em frente ao Prédio Central

MINEIROS
17h30 (1ª chamada)

18h00 (2ª chamada)

Em frente a Agência

tribuir com propostas para a Pauta de Reivindi-
cações. Quem desejar pode enviar sugestões para
o email do Sindicato: sintect1@gmail.com

Campanha Salarial
A expectativa é de uma grande mobilização

nacional dos trabalhadores que estarão ainda mais
organizados para travar a luta e impedir os ata-
ques aos nossos direitos e arrocho salarial da ca-
tegoria.

A exemplo do ano anterior, o Comando de Ne-
gociação da Campanha Salarial será ampliado,
garantindo-se a participação de um representan-
te eleito em cada base sindical.

Nosso representante no Comando de Negoci-
ação será eleito em assembleia futura, convoca-
da para esta finalidade.

333331º CONREP1º CONREP1º CONREP1º CONREP1º CONREP ENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRENCONTRO NAO NAO NAO NAO NACIONAL DE MULHERESCIONAL DE MULHERESCIONAL DE MULHERESCIONAL DE MULHERESCIONAL DE MULHERES

PORANGATU
17h30 (1ª chamada)

18h00 (2ª chamada)

Em frente a Agência

ANÁPOLIS
17h30 (1ª chamada)

18h00 (2ª chamada)

Em frente a AC Anapólis

RIO VERDE
17h30 (1ª chamada)

18h00 (2ª chamada)

Em frente ao CDD

SEXTA-FEIRA, 07 DE JUNHO QUINTA-FEIRA, 06 DE JUNHO

• Entrega pela manhã
• Aumento real de salário
• Mais contratações
• Manutenção e melhorias no plano de saúde
• Melhores condições de trabalho

Encontro Nacional de Mulheres
Será realizado dias 3 e 4 de julho, o Encontro

Nacional de Mulheres, pela Fentect. É um momento
importante para as mulheres debaterem temas
relacionados ao ambiente de trabalho e deliberar
sobre pontos a serem incluídos na Pauta Nacio-
nal de Reivindicações. Goiás será representado por
cinco delegadas, que serão escolhidas em Assem-
bleias (confiram box abaixo).

Nosso Encontro Regional de Mu-
lheres será promovido pelo Sin-
tect-GO após o Nacional.

DESAFIOS

CAMPANHA

SALARIAL

2013

É hora de mobilização!
É hora de nos unirmos
para a luta.

Compareçam às
Assembleias para
tirada de
delegados.
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Com apoio do Sintect-GO, trabalhadores
conquistam indenizações na Justiça

AÇÕES TRABALHISTAS

Além das ações coletivas, o Sintect-GO
oferece uma assessoria jurídica para
atender as demandas individuais de

seus associados. É um trabalho sério, efici-
ente, que tem alcançado importantes vitóri-
as para os ecetistas goianos, e feito com que
a atuação do jurídico do Sindicato de Goiás
seja destaque em todo o país.

 São várias as ações individuais em trami-
tação, tudo acompanhado de perto e com aten-
ção pela assessoria jurídica do Sintect-GO. Con-
fira abaixo algumas destas ações.

Doenças ocupacionais
Vitimado por uma doença

ocupacional, a tendinite que
acometeu seus dois punhos
em 2006, o carteiro Diogo
Henrikley Ferreira Martins, da
AC Central, será indenizado
pelos Correios depois de ter
parte de sua capacidade la-
boral comprometida. É o que
determina sentença proferi-
da pelo juiz Wanderley Ro-
drigues da Silva, do Tribu-
nal Regional do Trabalho da
18ª Região.

Além de uma indenização
por danos morais, a ECT fica
obrigada a pagar pensão
mensal no valor de 50% do
salário base e benefícios (vale
refeição, vale cesta e outros
do ACT). Também será de
responsabilidade da Empre-
sa o pagamento de todos os
gastos relacionados ao trata-
mento da doença, tais como
consultas médicas, sessões
de fisioterapia, exames e me-
dicamentos.

Auxílio acidente
Reabilitado para OTT de-

pois de um acidente que so-
freu como carteiro, em agosto
2003, José Rodrigues Amorim
conquistou, em ação aciden-
tária ajuizada pelo Sindica-
to, direito a auxílio acidente
mensal (vitalício) pago pelo
INSS.

No acidente, José Rodri-
gues, do CDD Pedro Ludovi-
co, fraturou a patela (rótula
do joelho) ao cair da bicicle-
ta durante uma entrega de
correspondências e teve sua
capacidade laboral reduzida.
A sentença saiu em 2011 e,
neste início de ano, o INSS
pagou parte dos valores do
auxílio retroativos e regula-
rizou o pagamento do bene-
fício daqui para frente.

“Estou muito satisfeito
com o resultado da ação e
com o empenho da diretoria
do Sindicato”, destacou José
Rodrigues.

Insegurança e medo
no Banco Postal

O Sintect-GO exigiu na
Justiça, por meio de uma
Ação Civil Pública (ACP),
mais segurança para os
trabalhadores lotados nas
Agências de Banco Postal
e os Correios foram obri-
gados a instalar portas
com detector de metais e
a colocar vigilantes arma-
dos nas unidades.

Iniciadas no ano pas-
sado, tais implementa-
ções estão em curso e, se-
gundo o cronograma de
instalação, todas as agên-
cias goianas deverão ter
portas instaladas até o fi-
nal de 2014. O Sindicato
de Goiás é pioneiro na
conquista destes disposi-
tivos de segurança. Antes,
porém, muitos ecetistas
sofreram com os assaltos
ao Banco Postal e carre-
gam as consequências
dessa violência.

É o caso de Flávio de
Oliveira Silva, agente co-
mercial do Banco Postal,
hoje na AC Urias Maga-
lhães, que foi vítima de
dois assaltos em sua uni-
dade de trabalho. Como
consequência, Flávio pas-
sou a sofrer de estresse
pós-traumático. Conside-
rada a omissão da ECT na
adoção de medidas pre-
ventivas e de segurança,
o juiz Luiz Eduardo da
Silva Paraguassu conde-

nou a Empresa a pagar in-
denização por danos mo-
rais ao agente comercial,
em audiência realizada
dia 2 de maio.

Mais vítimas
O atendente comerci-

al Eurípedes Pedro Silva,
da AC Caldas Novas,
também foi vítima de as-
salto ao Banco Postal,
quando estava lotado em
Ipameri, e acaba de rece-
ber indenização por da-
nos morais. Ele ficou uma
hora como refém do assal-
tante, sob a mira de um
revólver. Sofreu transtor-
no pós-traumático.

Outro caso semelhan-
te é o do gerente de agên-
cia Marco Aurélio Freitas
Rocha, da AC Silvânia.
Aconteceram vários as-
saltos a Agências de Ban-
co Postal em que ele tra-
balhava. Em uma destas
ocorrências, foram leva-
dos cartões da Embratel.
Os Correios tentaram res-
ponsabilizar o trabalha-
dor pelo sumiço dos car-
tões e descontaram o va-
lor da perda. Com a ação
judicial, o Sintect-GO con-
quistou a suspensão da co-
brança, devolução do que
havia sido descontado,
além de uma indenização
por danos morais recebi-
da no mês de maio.

O trabalhador tem que ter
sindicato, é a nossa força
maior. Tudo o que eu preci-
so, recorro ao Sintect-GO.

Temos de reivindicar os
direitos da gente. Consegui
essa vitória (indenização após
ser vítima de assalto a mão ar-
mada na agência de Banco Pos-
tal), e fiz bom uso do dinhei-
ro, trouxe meu filho da Eu-
ropa de volta para casa.

Agora, se a Empresa me
causar mais algum dano,
entro com outra ação. Estou
atento aos meus direitos! Di-
reitos são direitos. Se não
querem dialogar, através da
justiça eles são obrigados a
escutar.

Eurípedes Pedro Silva
atendente comercial

Caldas Novas

”

Marco Aurélio
recebe das mãos
dos diretores do
Sintect-GO
cheque referente
à indenização
por dantos
morais paga
pelos Correios
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Órgão de divulgação do Sintect-GO • Gestão 201 1/2014

Fone: (62) 3280-4415 - Rua Anhangá, Qd. 32A, Lt.25, Vila Brasília
74.911-380 - Ap. de Goiânia (GO) - E-mail: sintect1go@gmail.com

Jornalista:  Daniela Martins (JP 2044)

ACESSE: www .sintectgo.org.br   SIGA:  www .twitter .com/sintectgo

Atenção trabalhador
Sempre que se sentir lesado ou que seus direitos

forem desrespeitados, procure o Sindicato. Faça isso
o mais rápido possível para evitar a prescrição de uma
possível ação judicial.
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Seu plano de saúde, a próxima vítima da ECT
Há anos, a direção da

ECT vem atacando o
plano de saúde dos

ecetistas, com o objetivo ex-
clusivo de reduzir benefícios
e obrigar o trabalhador a pa-
gar mais. Em 2012, esse ata-
que foi um dos principais mo-
tivadores da greve durante a
Campanha Salarial.

Por meio da mobilização
e da luta, a categoria conse-
guiu que constasse do Acór-
dão de 2012 o termo que ga-
rantia que toda e qualquer al-
teração referente ao plano de
saúde deveria ser negociada
entre a Empresa e os repre-
sentantes dos trabalhadores,
no caso a Fentect.

Nesse início de ano, às
vésperas da Campanha Sala-
rial e enquanto a categoria
tentava negociar o pagamen-
to de uma PLR justa, a dire-
ção dos Correios agiu de for-
ma sorrateira e nebulosa con-
tra os direitos de seus traba-
lhadores.

POSTAL SAÚDE

No dia 30 de abril, a dire-
ção da ECT organizou o gol-
pe contra a categoria. De for-
ma escondida, com a parti-
cipação de apenas 100 pes-
soas (do alto escalão), no au-
ditório do edifício sede naci-
onal dos Correios, a direção
da Empresa fundou o Postal
Saúde, descumprindo uma
decisão judicial.

Segundo o Estatuto do Pos-
tal Saúde, o objetivo do golpe é
criar uma caixa assistencial
para gerir o nosso plano de saú-
de, e com isso abrir a possibili-
dade para sua terceirização.

Resistência
A história mostra que

toda e qualquer alteração no
plano proposta pela direção
da ECT sempre foi em pre-
juízo dos trabalhadores e de
seus dependentes.

O plano de saúde dos
Correios foi construído de
forma coletiva, e os trabalha-
dores não vão aceitar mu-

Não se deixe enganar
O Postal Saúde é uma

grande interrogação para
a categoria. No entanto, sa-
bemos que toda mudança
unilateral, feita pela Em-
presa, costuma ser preju-
dicial aos trabalhadores.

Por exemplo, a ECT já
atacou o plano outras ve-
zes e conseguiu retirar o
direito a apartamento,
hoje nosso convênio pre-
vê apenas internação hos-
pitalar em enfermaria.
Quem quiser apartamen-
to tem que pagar mais.

A Empresa já tentou ti-
rar o direito de nossos

pais e mães serem dependen-
tes no plano. Também buro-
cratizou ao máximo a inclu-
são de cônjuge, fazendo exi-
gências absurdas.

Quer dizer, a Empresa só
quer cobrar mais do traba-
lhador, e oferecer cada vez
menos.

Só que com saúde não se
brinca, e os ecetistas não
abrem mão dos benefícios
conquistados por meio de
tanta luta da categoria.

Não caia no canto da se-
reia como aconteceu no caso
do Postalis, quando o Sintect-
GO alertou e mesmo assim

muitos trabalhadores en-
traram na “conversa bo-
nita” da Empresa e aca-
bou tendo de assumir a
conta do saldamento.

Agora está acontecendo
a mesma coisa. A direção
da ECT tem soltado faláci-
as no seu “Primeira Menti-
ra” alardeando falsas me-
lhorias no plano de saúde.
Tudo enganação!

Informe-se e siga as
orientações do movimento
sindical. Proteja o plano de
saúde, que é um patrimô-
nio seu e de sua família.

Fique por dentro das deliberações da Fentect
A Diretoria Colegiada da

Fentect reuniu-se nos dias 10
e 11 de maio, em Brasília, quan-
do foram tomadas delibera-
ções e encaminhamentos im-
portantes:

31º Conrep – O evento
será realizado de 4 a 6 de ju-
lho, em São Paulo ou Rio de
Janeiro. Mais detalhes na primei-
ra página.

Encontro Nacional de Mu-
lheres – Dias 3 e 4 de julho,
no mesmo local do Conrep.

Encontro Nacional da
Questão Racial – Será reali-

zado em novembro, em Sal-
vador (BA), em data a ser de-
finida pelo diretor da pasta e
Comissão Específica que se
reunirão em Brasília, entre os
dias 20 de julho e 10 de agos-
to para organizar o fórum.

1º Encontro Nacional da
Diversidade e Gênero – O
evento, que é uma das gran-
des novidades da atual gestão
da Fentect, visa conscientizar
os trabalhadores sobre os di-
reitos da comunidade LGBT
e combater as práticas de dis-
criminação e homofobia no

âmbito dos Correios. Tam-
bém será promovido em Sal-
vador, dois dias antes do En-
contro Racial.

Entrega Matutina – Deli-
berou-se pela realização de
uma ampla campanha nacio-
nal pela implantação imedi-
ata da entrega de correspon-
dências pela manhã. Hoje os
Correios têm um projeto pi-
loto funcionando apenas em
algumas unidades do Mara-
nhão e do Mato Grosso.

Vale Farmácia – A manu-
tenção do contrato que garan-

te este benefício está assegu-
rada até o próximo Conrep.
Durante o fórum o benefício
será objeto de debate. A Di-
retoria da Fentect já assumiu
o compromisso de manter o
benefício  e buscará ampliá-
lo para assistir aos dependen-
tes do titular.

Postal  Saúde – a Fentect
irá desenvolver Ações Judici-
al e Política e solicitará escla-
recimentos à ECT sobre a cri-
ação do Postal Saúde, bem
como investigará o que está
por trás de mais uma tenta-

tiva de golpe contra os tra-
balhadores.

Postalis – Dentre os enca-
minhamentos acerca do Pos-
talis, a Fentect proporá Ação
Judicial para barrar a cobran-
ça indevida da Contribuição
Extraordinária do Postalis e
realizará um Seminário em
conjunto com os Sindicatos
sobre Fundos de Pensão e Pre-
vidência Complementar. Está
prevista também a elabora-
ção de uma cartilha explica-
tiva sobre Fundo de Pensão e
Direito Previdenciário.

• Plano controlado pela própria categoria (autogestão).
• Substituição das guias médicas por cartão magnético (fim da

burocracia).
• Ampliação da rede credenciada (mais hospitais, clínicas, la-

boratórios, profissionais especializados etc).
• Maior cobertura de procedimentos, sem custos adicionais.

O que nós queremos:

• Redução dos dependentes e retirada de aposentados.
• Redução da cobertura.
• Cobrança de mensalidades independente do uso.

O que a ECT sempre pretendeu:

danças unilaterais, que não
beneficiam em nada a cate-
goria, muito pelo contrário.

A Fentect já está acionan-
do juridicamente a Empresa
e buscando informações mais
claras sobre essa enganação
chamada “Postal Saúde”.

É necessário, portanto,
uma campanha nacional em
relação ao nosso plano de saú-
de, pois como tivemos a opor-
tunidade de assistir na cam-
panha salarial de 2012, a di-
reção da ECT não vai sosse-
gar enquanto não reduzir os
benefícios do trabalhador a
quase zero, para atender a in-
teresses capitalistas que que-
rem a privatização dos Cor-
reios.

AAAAATENÇÃO DELEGTENÇÃO DELEGTENÇÃO DELEGTENÇÃO DELEGTENÇÃO DELEGADOS: O CURSO DE FADOS: O CURSO DE FADOS: O CURSO DE FADOS: O CURSO DE FADOS: O CURSO DE FORMAÇÃO SINDICORMAÇÃO SINDICORMAÇÃO SINDICORMAÇÃO SINDICORMAÇÃO SINDICAL SERÁ DIA 8 DE JUNHO, NA CUT!AL SERÁ DIA 8 DE JUNHO, NA CUT!AL SERÁ DIA 8 DE JUNHO, NA CUT!AL SERÁ DIA 8 DE JUNHO, NA CUT!AL SERÁ DIA 8 DE JUNHO, NA CUT!
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Fonte: Contra, Sindfer e STIEMMMGO

Éinadmissível que uma Empresa pública,
hoje gerida pelo PT, continue a prejudicar
seus trabalhadores de base enquanto pri-

vilegia de forma escancarada seu alto escalão.
Além de pagar o menor piso salarial entre as es-
tatais, os Correios acabaram de fazer o vergonhoso
e imoral pagamento de uma PLR rebaixada de
R$ 940.

Considerados “estratégicos”, os gestores fo-
ram premiados com 10% do total do lucro e ain-
da participaram da distribuição dos 90%. A ECT
ainda usou o GCR e faltas injustificadas para
punir o trabalhadores de base, alguns tiveram

PLR rebaixada e unilateral. Foi exatamente o que aconteceu.
até sua parcela individual de PLR zerada.

Diferente do que a Empresa diz em seu bole-
tim “Primeira Mentira”, a intransigência na ne-
gociação não foi da Fentect ou dos Sindicatos,
foi dela própria, que de novo fez um jogo sujo,
jogando os trabalhadores contra suas entidades
representantivas para oferecer migalhas.

Estamos às vésperas da nossa Campanha
Salarial e é preciso que fiquemos atentos e, mais
do que nunca, unidos para lutarmos por melho-
riais salariais, de condições de trabalho e em de-
fesa dos nossos direitos, sobretudo nosso plano
de saúde.

E nessa manobra con-
tra os trabalhadores, a
ECT contou com a colabo-
ração da Federeção Pira-
ta (Findect), que só atra-
palhou as tentativas de
negociação e fez o jogo
sujo da Empresa, promo-
vendo uma negociação
paralela.

Federação
Pirata

Alerta sobre deslocamentos de unidades

GIRO PELO INTERIOR Alessandro Alves de Andrade
Secretário de Interior | E-mail: alessandrobatatinha@gmail.com

A diretoria tem ouvido
várias reclamações de traba-
lhadores deslocados para
realizarem suas atividades
em outras unidades, o que
tem ocorrido de forma con-
tínua e indiscriminada.

Estes deslocamentos tra-
zem transtornos para o
trabalhador, que tem sua
rotina alterada em função da
empresa, e também da uni-
dade que cedeu, pois quem
permanece acaba sendo so-
brecarregado pela ausência
do colega.

Orientamos ao trabalha-
dor que só aceite “convite ou
convocação” para se deslo-

car de sua unidade se for de
seu interesse. Na hora de
decidir, porém, não contabi-
lize somente as diárias que
você irá receber, mas pense
na sua família que ficará sem
sua presença, seu convívio.
Leve em conta também a si-
tuação de seus colegas de tra-
balho, que certamente terão
de se desdobrarem para co-
brir sua falta.

Vale ressaltar que quan-
do assinamos nosso contra-
to de trabalho, nós nos com-
prometemos a cumprir car-
ga horária diária de oito ho-
ras e que, quando desloca-
dos, ficamos à disposição da

empresa por 24 horas, já que
não podemos voltar para
casa e realizar nossos afaze-
res pós-expediente.

Reflitam bem o quanto
temos sido desvalorizados
pela Empresa e, se ao final,
decidir por recusar o convi-
te ou convocação, simple-
mente informe que “não
pode comparecer por moti-
vos particulares”. Não há
necessidade de expor ou de-
talhar quais são estes moti-
vos. E se você se sentir coa-
gido de alguam forma, de-
nuncie ao Sindicato ou dire-
tamente ao secretário do In-
terior.

SD´s
Atenção carteiros, a DR

tem implantado os SD´S em
várias unidades e, em alguns
casos, tem sido feito por pes-
soas que nunca trabalharam
na área de distribuição. Por-
tanto, fique atento, pois os cri-
térios estabelecidos na porta-
ria 567 não estão sendo obser-
vados e isso pode causar gran-
des transtornos na entrega.

Seja nosso fiscal e denun-
cie a seu Sindicato! Lembre
se que o bairro tem que ter
numeração única e sequen-
ciada (quadra e lote não se
enquadram), caixa de Correi-
os e identificação das ruas e
dos imóveis.

Funcionários dos
Correios estão sendo
atacados na mídia por
apresentadores de rádi-
os e por moradores que
ligam fazendo reclama-
ções... Se reclamam da
ECT não é problema
nosso, mas se recla-
mam dos funcionários
é nosso dever defendê-
los e esclarecer o que
está ocorrendo. Se isso
está acontecendo em
sua cidade, infome o
Sindicato, para que pos-
samos fazer a defesa do
trabalhador e esclare-
cer a população.

Mídia


