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Em quase três meses de
negociação entre a Co-
missão da Fentect e a

direção da ECT, tempo em que
duas assembleias foram reali-
zadas pelo Sintect-GO e pelos
sindicatos de todo o país, os tra-
balhadores conquistaram avan-
ços que precisam ser conside-
rados com relação à Participa-
ção nos Lucros e Resultados.

Por exemplo: muitos traba-
lhadores excluídos em anos an-
teriores terão direito agora à
PLR 2010, como mulheres em
licença maternidade, profissio-
nais afastados por acidente de
trabalho, em auxílio doença por
180 dias e licença adoção, par-
ticipantes de greves, entre ou-
tros. Também conquistamos a
exclusão do GCR dos critérios
para pagamento.

Todos nós sabemos que o
pagamento linear é o ideal per-
seguido pela categoria. No
entanto, vale destacar que
avançamos quando as negocia-
ções deste ano fizeram a Em-
presa rediscutir os limites do
pagamento da participação
nos lucros e conseguimos aca-

bleia do dia 19 de abril, a cate-
goria rejeitou a proposta da
ECT e decidiu acatar a con-
traproposta apresentada pela
Fentect, que é de pagamento
de PLR com valor mínimo de
R$ 880,00 e máximo de R$
4.400,00 (respeitando o crité-
rio acordado de teto de cinco
vezes o mínimo). A ECT acei-
tou a contraproposta da Fe-
deração e já pagou a PLR.

Tal decisão foi tomada pela
categoria, que valorizou os
avanços conquistados. Po-
rém, o acordo quanto à PLR
2010 não põe fim à busca por
uma divisão mais justa, mas
reafirma que esta é uma luta
que não termina aqui, está ape-
nas começando.

É preciso maturidade para
compreender que, apesar de
não termos conseguido o ide-
al, os avanços conquistados
nas negociações da PLR 2010
são resultados das muitas e su-
cessivas lutas travadas pela ca-
tegoria ao longo dos anos. Sen-
do assim, é necessário consi-
derá-los como estímulos para
continuar a nossa mobilização
com foco no que sabemos que

CAMPANHA SALARIAL SE INICIA COM CONREP

Dia: 12 de maio

 Pauta: Tirada de delegados para o XXX CONREP

Horário: 18h30 (primeira convocação) e 19h (segunda convocação)

CONFIRA OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM SUA CIDADE

O pontapé para a Campanha Salarial 2011 será dado com
a realização do XXX Conselho de Representantes (XXX
Conrep), que será realizado de 15 a 18 de junho, no Distrito
Federal.

O Sintect-GO participará enviando cinco delegados (três
da Capital e dois do interior) para o Conrep. Os companhei-
ros que irão representar os goianos serão escolhidos em
assembléias realizadas pelo Sindicato (confira as datas
e locais abaixo). Portanto, é fundamental que os trabalha-
dores compareçam para eleger seus delegados.

O compromisso é grande e precisamos eleger trabalha-
dores comprometidos com a luta e que garantam o fim do
Acordo Bianual.

é o ideal: a conquista da PL.
O Sintect-GO, ao lado dos

demais sindicatos e sempre
fortalecido pela participação e
pela mobilização dos trabalha-
dores, permanecerá na busca
por maiores avanços, por mais
conquistas, que se tornarão,
certamente, cada dia mais im-
portantes!

Nosso ideal é a PL. Va-
mos lutar incansavelmente até
alcançá-la. Queremos levar
esta bandeira para a Campa-
nha Salarial deste ano, mo-
mento que consideramos ser
oportuno para travar a busca
por uma divisão justa dos lu-
cros obtidos pela Empresa
graças ao empenho de seus
trabalhadores.bar com os valores absurdos

de até R$ 45 mil para um dire-
tor da ECT enquanto a maio-
ria dos trabalhadores recebia
vergonhosas quantias. Isso é,
quando recebiam. O estabele-
cimento de um teto é, com cer-
teza, uma grande vitória dos
ecetistas.

PLR 2010
Como sabemos, na assem-

GoiâniaGoiâniaGoiâniaGoiâniaGoiânia
Em frente à Agência
Central - Praça Cívica

AnápolisAnápolisAnápolisAnápolisAnápolis
Em frente à

Agência Central

JataíJataíJataíJataíJataí
Em frente ao

CDD Jataí

Alguns tabalhadores já procuraram o Sindicato por
terem recebido valor abaixo do que foi acordado. Caso
você tenha recebido uma PLR menor que R$ 880,00,
procure imediatamente o Sintect-GO com cópia do con-
tracheque para buscarmos o complemento a que você
tem direito.

FIQUEM ATENTOS!
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balhador, que sofria as duras
consequências deste tipo de
violência, mas não tinha a
quem recorrer. Uma con-
quista alcançada por
meio de muita luta!

Buscando garantir
este direito, o Sintect-
GO tentou reverter a
situação administrati-
vamente, quando a
DR/GO começou a
dificultar a emissão da
CAT criando um trâmi-
te complexo que envol-
via informações à chefia e
contatos com uma equipe
constituída por um médico, as-

SE NÃO EMITIR CAT POR ASSALTO,
ECT SERÁ MULTADA PELA JUSTIÇA

Em sua cláusula 25ª, o
Acordo Coletivo do
Trabalho (ACT 2009/

2011) determina aos Correios
a obrigatoriedade de emitir
Comunicado de Acidente de
Trabalho (CAT) para o traba-
lhador assim que ocorrer as-
salto à sua unidade. Contrari-
ando o acordo negociado en-
tre a Empresa e a categoria, a
DR/GO há algum tempo vem
se negando a fornecer o do-
cumento aos profissionais vi-
timados por este tipo de ocor-
rência em Goiás.

A emissão de CAT por as-
saltos é uma conquista do tra-

COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
INVESTIGA EX-DIRETOR REGIONAL

Na tentativa de confundir
os trabalhadores, a ex-direção
da DR/GO divulgou em seu 1ª
Hora, dia 14 de abril, matéria
afirmando que o Tribunal de
Contas da União (TCU) ar-
quivou processo sobre supos-
tas irregularidades na licitação
das Agências Franqueadas
em Goiás (AGFs) e que, por-
tanto, a DR já estaria pedin-
do direito de resposta ao Sin-
dicato. O texto dá a entender
que tal arquivamento refere-
se às denúncias de irregulari-
dades feitas pelo Sintect-GO.
Uma falácia.

Primeiro, o Sintect-GO não
fez denúncia ao TCU. Segun-
do, as representações realiza-
das pelo Sindicato na Procu-
radoria da República e na Pro-
curadoria do Trabalho em Goi-
ás, que foram divulgadas pelo
jornal Ecetista na Luta, conti-
nuam sendo apuradas de for-
ma ágil e coerente pelo Minis-
tério Público.

Dia 4 de abril, o juiz Eduardo
Tadeu Thon, 18ª Região do Tri-
bunal Regional do Trabalho
(TRT), deferiu pedido do Sin-
dicato e declarou a obrigatori-
edade da ECT de emitir a CAT
em casos de assalto e de ou-
tros pontos constantes da clá-
usula 25ª. O juiz estipulou o
pagamento, pelos Correios, de
multa de R$ 3 mil por CAT não
emitida.

É mais um direito do traba-
lhador que o Sintect-GO ga-
rante com suas ações.

Trabalhador, exija a
emissão da CAT. É um di-
reito seu!

REPRESENTAÇÕES NO MP E MPT

Tanto que já está na DR/
GO uma comissão, designada
pelo Departamento de Contro-
le Disciplinar, que em um pra-
zo de 30 dias deverá instruir a
investigação aberta por meio
do processo DECOD 0052/
2011, em resposta às determi-
nações do procurador da Re-
pública em Goiás, Hélio Telho
Corrêa Filho.

Em fevereiro, o procurador
determinou a instauração de
Inquérito Civil Público para
apurar as denúncias constan-
tes da representação do Sin-
tect-GO e também solicitou ao
presidente da ECT, Wagner
Pinheiro de Oliveira, a forma-
ção de uma Comissão de Sin-
dicância para apurar as possí-
veis irregularidades nos Cor-
reios em Goiás e  remeter o
resultado do trabalho à Procu-
radoria da República.

Outro fato que precisa ser
esclarecido: as supostas irre-
gularidades que foram apon-

tadas pelo Sintect-GO vão
além da problemática envol-
vendo as franqueadas. Portan-
to, também devem ser realiza-
das investigações na DR/GO
sobre os indícios de favoreci-
mento de um mesmo grupo de
pessoas e empresários em li-
citações viciadas, de superfa-
turamento de obras, de ordens
de serviço duplicadas e paga-
mento de aluguéis de imóveis
não utilizados.

Apuração no MPT
As representações feitas

pelo Sintect-GO no Ministério
Público do Trabalho (MPT)
também devem ser apuradas.
Já foram instaurados procedi-
mentos preparatórios de Inqu-
érito Civil para investigar as
denúncias de assédio sexual
e irregularidades nas transfe-
rências promovidas nos Cor-
reios em Goiás, apontadas
pelo Sindicato.

A diretoria do Sintect-GO

No último dia 28 de abril foi pedido ao MPF que soli-
cite ao presidente da ECT cópia do processo AUDIT
196/2008. Isto porque há indícios de que o ex-diretor re-
gional tenha sido responsabilizado pecuniariamente por
questões relativas à construção e ampliação de prédios
na Vila Brasília, e há suspeitas de que estariam tentando
amenizar o impacto da decisão que, em casos similiares,
geraram punição administrativa grave, como suspensão
e até mesmo demissão.

MAIS SUSPEITAS

já enviou novos documentos
relacionados às denúncias, que
foram requisitados pelo MPT,
e solicitou uma reunião com o
promotor do Trabalho, Antônio
Carlos Cavalcante Rodrigues,
para tratar do tema.

Como se vê, o Sintect-GO
desenvolve um trabalho sério,
comprometido com a defesa
dos direitos do trabalhador e
também com a manutenção
da ECT. Diante dos indícios
de tantas irregularidades que
chegaram e ainda chegam ao

Sindicato, é obrigação de sua
diretoria encaminhá-los aos
órgãos competentes para a
devida apuração e, se for o
caso, a punição dos respon-
sáveis. Assim foram feitas as
representações no MPT e
MP. “Nós acreditamos e con-
fiamos nas instituições que
estão averiguando os indícios
de irregularidades na DR/GO
e esperamos a elucidação de
todas questões apresentadas
pelo Sindicato.”, avalia o Se-
cretário-Geral, Elizeu Pereira.

sistente social e psicólogo para
avaliar se o trabalhador viti-

mado pelo assalto poderia
ou não retirar sua CAT.

Não houve diálogo.
Demonstrando total
indiferença, a cúpu-
la administrativa da
ECT não solucio-
nou o problema e
continuou na con-
tramão do seu de-

ver de oferecer pro-
teção à saúde física e

mental de seus traba-
lhadores.
Diante da negativa, o Sin-

tect-GO recorreu à Justiça.
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São alarmantes as con-
dições de trabalho da
categoria ecetista em

Goiás. Apesar das constantes
reivindicações por melhorias,
nada até hoje foi feito pela Di-
retoria Regional dos Correios
para amenizar os problemas
enfrentados nas unidades da
ECT em Goiânia e pelo inte-
rior do Estado e, assim, a
cada dia que passa a situa-
ção fica pior. Algumas das úl-
timas denúncias que chega-
ram ao Sintect-GO retratam
bem a precariedade a que
estão submetidos os trabalha-
dores goianos:

• AC Santa Rita do Ara-
guaia – Nesta unidade há
apenas um carteiro que
aguarda a chegada de mais
um profissional desde 2007,
quando o SD apontou a ne-
cessidade de dois carteiros.
Na cidade há um grande nú-
mero de encomendas que pe-
sam 30 quilos e que têm sido
entregues de bicicleta. E o
pior: o contrato para tanspor-
te de encomendas já está
pronto, faltando apenas a as-
sinatura. O carteiro também já
está habilitado para conduzir

CONDIÇÕES DE TRABALHO NOS
CORREIOS ESTÃO CADA VEZ PIORES

AMBULATÓRIO DA VILA BRASÍLIA:
VOCÊ SABE POR QUE ELE FECHOU?

VEN 02 disse que não have-
ria nenhuma apuração. Será
que se fosse um carteiro tam-
bém não haveria apuração?

• Aragarças – Este é mais
um exemplo do descaso do
ex-Diretor Regional e sua cú-
pula. Apesar de já estar pa-
gando aluguel de um novo
imóvel há meses, até hoje ain-
da nem começaram as ade-
quações para a mudança.
Enquanto isso os trabalhado-
res sofrem com as péssimas
condições do atual imóvel.

• CDD Bandeiras – Re-
centemente, o Sintect-GO reu-
niu-se com representantes da
DR/GO para discutir os pro-
blemas do CDD Bandeiras. É
preciso desmembrar a unida-
de, que sofre com a falta de
estrutura. Há mais de 90 dias,
o CDD tem funcionado de se-
gunda a segunda, ou seja, os
trabalhadores fazem muitas
horas extras e não têm des-
canso aos finais de semana,
além disso sofrem desacatos
por parte de clientes, que se
sentem prejudicados pelos
Correios. Há ainda reclama-
ção quanto ao comportamen-
to do GERAE, que, segundo

AC Santa Rita: encomendas de 30kg entregues sem carro

os trabalhadores, é arrogante
e não tem diálogo.

• UD Jaiara e UD Vera
Cruz – Estas unidades foram
criadas para atender melhor
os clientes, já que vários bair-
ros próximos a essas unidades
não têm entrega. Porém, os
trabalhadores sofrem com as
péssimas condições da estru-
tura dos prédios, que deveri-
am ser adequados para conti-
nuar atendendo a demanda dos
clientes e ainda propiciar um
lugar adequado para que os tra-
balhadores possam desenvolver
suas atividades. No entanto,
numa total demonstração de
falta de conhecimento e gestão,
o atual GERAE tenta fechar as
unidades. Um absurdo!

Trabalhadores, estes são
apenas alguns exemplos do
quanto o ex-diretor regional
precarizou as condições de
trabalho, e não geriu correta-
mente os investimentos. De-
vemos lutar para garantir as
condições de trabalho que te-
mos direito. Vamos exigir que
o trabalhador seja valorizado.

Condições de trabalho
dignas também fazem parte
da luta dos trabalhadores!

Uma nova denúncia envolve o antigo titular da
DR/GO e sua cúpula diretiva e explica por que o
Ambulatório da Vila Brasília está de portas fecha-
das, deixando os trabalhadores dos Correios sem
atendimento.

Segundo informações que chegaram ao Sindi-
cato, a Bioplast Serviços Médicos, empresa de São
Paulo, foi contratada pela antiga DR/GO para ter-
ceirizar o Ambulatório. Ao final do prazo contratu-
al, mesmo descumprindo várias cláusulas do acor-
do, a empresa conseguiu renovar com os Correios.

Isto porque o ex-DR/GO ignorou os vários pa-
receres de suas áreas técnicas, que eram contrá-
rios à permanência da terceirização com a Bio-
plast, não abriu nova licitação e continuou com a
parceria com a instituição de São Paulo.

No entanto, a situação da Bioplast em Goiás
tornou-se insustentável e a empresa teve de fe-
char o Ambulatório. Motivo: os empregados da ter-
ceirizada estavam sem receber e questionavam na
Justiça seus direitos. Será que a antiga direção da
DR/GO não sabe que pela Legislação para que se

possa repassar qualquer valor a uma instituição é
necessário que a contratada comprove a quitação
das suas obrigações trabalhistas? Incompetência
ou conivência?

Fica a questão: por que o ex-DR manteve o
contrato com a Bioplast?

É certo que a antiga diretoria regional, com ati-
tudes como esta, não prejudicava apenas os tra-
balhadores dos Correios, mas também os profissi-
onais enganados por instituições terceirizadas, que
desrespeitam os direitos trabalhistas.

Encomendas atrasadas são comuns em todas unidades

moto, mas o GERAE diz que
não tem moto para a unidade.

• AC São  Patrício – esta
é mais uma unidade que sofre
com a falta de efetivo. Recen-
temente, para complicar ain-
da mais a situação, a funcio-
nária da Prefeitura, que pres-
tava serviço para os Correios,
estava jogando correspondên-
cias no lixo. Isso acontece por
má-administração e os funcio-
nários da ECT que sofrem as
consequências, tornam-se alvo
das queixas dos clientes. Sa-
bem por quê isso ocorreu?
Porque o coordenador da RE-

Correspondências pesadas
são entregues de bicicleta



Maio de 20114 ECETISTA NA LUTA

ENCERRADO UM TRISTE CAPÍTULO
NA HISTÓRIA DA REGIONAL

Depois de três anos de uma gestão fundamen-
tada na truculência, os trabalhadores dos
Correios da Diretoria Regional de Goiás têm

uma nova administração. Assumiu, dia 2 de maio de
2011, o senhor Sérgio Douglas Repolho Negri. Ele já
foi diretor no período de 2003 a 2007 e conhece bem
a situação da nossa Regional.

Analisando a mudança, é necessário que faça-
mos uma retrospectiva da gestão anterior. Durante
o tempo em que estiveram à frente da DR/GO, o
antigo diretor e sua cúpula foram extremamente
omissos e indiferentes às dificuldades vivenciadas
pela categoria. Não se importaram em buscar solu-
ções para os graves problemas vivenciados pela nos-
sa categoria. Ao longo dos últimos anos, questões
como o déficit de pessoal, a insegurança nas agênci-
as de Banco Postal e as cada vez mais precárias
condições de trabalho ficaram em segundo plano.

Não adiantaram as várias intervenções do Sin-
tect-GO. A antiga DR/GO não se abriu para o diálo-
go, fazia vistas grossas às tantas e tantas reivindica-
ções e necessidades dos trabalhadores apontadas
pelo Sindicato, todas baseadas em documentos e nos
resultados de visitas feitas pela Diretoria Colegiada
às unidades dos Correios em Goiânia e no interior.

O antigo DR/GO não apenas ignorou os apelos

feitos pelo Sindicato, como nunca fez a mínima ques-
tão de conferir a situação pessoalmente. Ele não
esteve nas unidades para ver de perto a realidade de
precárias condições de trabalho a que estão submeti-
dos os ecetistas. O DR/GO limitou-se a rebater as
ações do Sintect-GO, não restando outra alternativa
ao Sindicato senão a de  buscar na Justiça o respeito
aos direitos dos trabalhadores que estavam sendo ne-
gados pela ECT em Goiás.

Se não bastasse a omissão, a antiga direção da
DR/GO ainda está sob suspeita de praticar graves
improbidades administrativas e é investigada por
conta de vários indícios de irregularidades na con-
tratação de empresas que firmaram parcerias para
a prestação de serviços aos Correios em Goiás.

Nossa luta é para que todas estas denúncias se-
jam esclarecidas e que este tempo de truculência
com os trabalhadores, de perseguição, tempo da prá-
tica de assédio moral e sexual, do descaso com as
condições de trabalho e com a qualidade dos servi-
ços prestados fique definitivamente no passado.

Viramos a folha e queremos escrever uma nova
história na DR/GO.

Portanto, o desafio do novo diretor é resgatar a
confiança dos trabalhadores de que serão valoriza-
dos pela administração regional. É necessário que

mudanças radicais sejam feitas, iniciando uma nova
política que ponha fim às perseguições. Respeito
aos direitos dos trabalhadores tem que ser uma pri-
oridade. Dialogar com a representação dos traba-
lhadores para que as divergências existentes entre
capital e trabalho sejam discutidas com o respeito
necessário. É inadmissível que em pleno Governo
democrático práticas como assédio moral, assédio
sexual e a opressão reinem na nossa Empresa. E,
principalmente, é fundamental que haja transparên-
cia na administração. Senhor diretor, que seus com-
promissos, que abaixo transcrevemos, sejam real-
mente cumpridos:

“...a manutenção do respeito ao colaborador,
a valorização incondicional ao profissional com-
petente, o reconhecimento a este mesmo profissi-
onal engajado e motivado, o resgate do orgulho
e da auto-estima de ser Ecetista e a observância
de uma política de gastos com elevada responsa-
bilidade e compromisso com a sociedade...”

Nós do Sintect/GO nos colocamos à disposição
para o diálogo que venha favorecer o fortalecimento
da nossa Empresa e, principalmente, que valorize os
nossos trabalhadores, respeitando-se o papel que cada
um desempenha.

Infelizmente, no dia 29
de abril, o Governo Fede-
ral editou Medida Provisó-
ria nº 532/2011 (MP), que
altera o Estatuto dos Cor-
reios. Desde que foi cria-
do o GTI (Grupo de Tra-
balho a Interministerial),
em 2009, os trabalhadores
dos Correios vêm procu-
rando a direção da ECT e
o Ministério das Comuni-
cações para discutir as
mudanças no setor postal
sob a ótica da classe tra-
balhadora, porém não fo-
mos ouvidos.

Diante dessa situação, os
trabalhadores exigirão que o
Congresso Nacional derrube
esta MP e reabra o debate
para que a sociedade e, prin-
cipalmente, a classe trabalha-
dora possam se manifestar a
respeito das verdadeiras mu-
danças que o nosso Correio
precisa.

Vamos nos mobilizar e pro-
curar os deputados federais
goianos para iniciarmos uma
campanha contra MP 532/11.

ALERTA
Sabemos que foi um gra-

MP 532: SEM DEBATER, GOVERNO
APROVA MUDANÇAS NO ESTATUTO

ve erro do Governo editar a
MP sem promover antes um
amplo debate. Porém, vamos
ficar atentos às ações da AD-
CAP, que tem se julgado a
verdadeira salvadora da ECT,
quando, na verdade, boa par-
te dos administradores postais
é a verdadeira responsável
pelo caos que se instalou na
Empresa nos últimos anos.

Vejam que a principal críti-
ca feita pelo presidente da
ADCAP Nacional com rela-
ção às mudanças editadas di-
zem respeito à entrada de pes-
soas de outras estatais na

ECT, ou seja, é uma clara
demonstração do medo que
eles sentem de perderem
seus privilegiados espaços.
Chegam a ameaçar o Go-
verno e o presidente da
ECT com a idéia de criar
um motim interno, caso não
voltem atrás na reforma do
Estatuto dos Correios.

A classe trabalhadora
lutará sim, mas para garan-
tir uma Empresa Pública e
de Qualidade e não para ga-
rantir a mamata de alguns
administradoes que se
acham “os iluminados”!

Órgão de divulgação
do Sintect-GO

Gestão 2011/2014

ECETISTA
na luta
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SINTECT - GOSINTECT - GO
Fentect/CUT

Fone: (62)

3280-4415

Rua Anhangá, Qd. 32A,
Lt.25, Vila Brasília

Cep 74.911-380
Aparecida de Goiânia (GO)

E-mail:
sintect1go@gmail.com

Jornalista:
Daniela Martins

(JP 2044)

ACESSE:
www.sintectgo.org.br

SIGA:
www.twitter.com/sintectgo
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DE NOVO, KATTECA ATACA OS
TRABALHADORES DOS CORREIOS
Exatamente um ano depois de incitar a violência contra os carteiros, o chargista João Luiz, criador do Katteca, usou novamente seu

personagem para atacar os ecetistas. Na edição de 29 de abril de 2011, o jornal O Popular publicou uma charge do Katteca que denigre
a imagem dos trabalhadores dos Correios, desrespeitando milhares de profissionais que lutam diariamente para vencer a sobrecarga de

trabalho e as gritantes falta de pessoal e de condições de trabalho e, assim, continuar a oferecer à sociedade um serviço de qualidade buscando
refazer a credibilidade da ECT.

A primeira charge foi publicada em 30 de abril de 2010. Agora, novamente o Sintect-GO enviou carta ao jornal em que solicita direito de
resposta e já determinou à sua assessoria jurídica que ingresse com uma ação contra O Popular e o criador do Katteca.

Confira abaixo a reprodução da charge e o ofício enviado ao Diretor de Jornalismo da Organização Jaime Câmara, o jornalista Luiz
Fernando Rocha Lima.

Ao Sr. Luiz Fernando Rocha Lima
Diretor de Jornalismo da Organização Jaime Câmara

O SINTECT-GO – Sindicato dos Trabalhadores nas Em-
presas de Correios e Telégrafos no Estado de Goiás, represen-
tando a toda categoria Ecetista, vem demonstrar, mais uma vez,
nossa indignação com as tiras do Katteca usadas para atacar a
nossa Empresa – os Correios – e, mais grave ainda, atacar os
profissionais que nela trabalham.

Não é nenhum segredo para a mídia que os Correios estão
enfrentando uma crise em virtude da não contratação de mão-
de-obra, problema este que deverá ser resolvido com a realiza-
ção do concurso público e a imediata contratação. Vale lembrar
que os trabalhadores levantaram esta bandeira, e foram às ruas
pedir o apoio da sociedade, porém isto esse Jornal não divulgou.

Sr. Diretor, é inadmissível que situações como essa continu-
em a acontecer, visto que não é a primeira vez que os trabalha-
dores dos Correios são agredidos por esse Jornal, o primeiro
ataque ocorreu na edição de 30/04/2010. Lembramos que na-
quela data foi enviado um pedido de direito de resposta, porém
em mais uma demonstração da falta de respeito para com os
trabalhadores, não obtivemos nenhuma resposta por parte des-
sa Organização.

Sr. Diretor, finalizando o assunto, mais uma vez pedimos a
esse Jornal que de fato faça um jornalismo responsável, não se
aproveitando do cartunismo para denegrir a imagem de traba-
lhadores que sempre se pautam pela excelência na prestação
dos serviços, e ainda para caluniar e difamar trabalhadores que
estão sobrecarregados e que nem por isso deixam de lado a sua
maior responsabilidade, que é com o cliente.

Portanto, solicitamos que esse Jornal garanta o legítimo di-
reito de resposta para que sejam feitos os esclarecimentos ne-
cessários para toda a sociedade e esta saiba do verdadeiro pa-
pel que nossa categoria desempenha.

Diante dos fatos, fica claro que o jornal O Popular perdeu
completamente o senso de respeito e seriedade que devem nor-
tear o verdadeiro jornalismo. Sendo assim, o SINTECT-GO
colocará sua assessoria jurídica para avaliar quais ações judici-
ais poderão ser tomadas para garantir que a imagem dos nos-
sos trabalhadores não seja manchada pela irresponsabilidade
do cartunista Sr. João Luiz Brito de Oliveira, criador do Katte-
ca, personagem repudiado pela categoria dos Correios.

Sem mais,
Diretoria Colegiada

SINTECT - GO

Direito de resposta

“ Aprendeis vós a distinguir os sorrisos, pois muitos
deles são motivados pela tristeza e indignação causadas

aos nossos semelhantes.

Joel Alves Bezerra ”
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ELEIÇÃO PARA DELEGADOS SINDICAIS
INSCRIÇÕES ABERTAS

Deveres dos dele-
gados sindicais, cons-
tantes no Estatuto do
Sintect-GO, artigo 38:

• Representar o sin-
dicato nas unidades;

• Levantar proble-
mas e reivindicações
dos trabalhadores;

• Sindicalizar;
• Distribuir os infor-

mativos do sindicato;
• Participar das reu-

niões do conselho de-
liberativo, das assem-
bléias, congressos e
demais eventos promo-
vidos pelo Sintect.

COMPETÊNCIAS

Período de inscrições: 16 a 20 de maio.
Quem pode se inscrever: qualquer trabalha-

dor que esteja  sindicalizado.
Como se inscrever: preencha a ficha de inscri-

ção e a entregue pessoalmente ou via fax no Sin-
tect-GO (Rua Anhangá, Qd.32-A, Lt.25, Vila Brasí-
lia, Aparecida de Goiânia, Fone/Fax: 3280-4415).

Eleição: dias 30 e 31 de maio.

COMO SE INSCREVER

ELEITORES
Cada unidade elegerá um delegado e um suplen-

te para cada grupo de 20 trabalhadores. Unidades
com, no mínimo, dez trabalhadores têm assegurado
o direito de eleger também um delegado e um su-
plente.

O delegado sindical é o re-
presentante dos trabalhadores

no local de trabalho junto
ao Sindicato. Sua impor-
tância é fundamental,
pois ele está no dia-a-
dia da unidade e, por-
tanto, acompanha de
perto as dificuldades
da categoria, repassan-

do ao sindicato as reivindi-
cações dos ecetistas.

Por isso, a importância na
hora de escolher bem quem
irá representá-lo. O delegado

sindical precisa ter com-
promisso, deve partici-

par das reuniões e
cursos promovi-
dos pelo Sindica-

to, das assembléias, levando
as dificuldades da categoria e
propondo alternativas para so-
lucionar os conflitos.

Valorize sua escolha
Seu voto é decisivo para o

fortalecimento da organiza-
ção por local de trabalho e,
conseqüentemente, para o
fortalecimento do Sindicato.

Todas as unidades devem
eleger delegados sindicais atu-
antes e comprometidos com as
lutas da categoria. Estes com-
panheiros serão o braço direi-
to do Sindicato nas lutas en-
campadas neste ano e, vale
lembrar, teremos Campanha
Salarial.
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SINTECT - GOSINTECT - GO
Fentect/CUT

Nome:

Matícula:

Unidade de trabalho:

E-mail:

Telefone: (      )

FICHA DE INSCRIÇÃO
PARA DELEGADO SINDICAL

29 de abril
DIA DO OTT

O Sintect-GO parabeniza a todos OTT´s e reafirma
seu compromisso de lutar por estes trabalhadores!

Vamos juntos lutar pela valorização de toda categoria,
buscando também melhorias nas condições de trabalho,

com unidades bem equipadas e garantias de proteção
à integridade física e psicológica dos ecetistas.


