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É hora de ampliar a mobilização
Campanha Salarial 2014

Com o desenrolar das negocia-
ções e após a apresentação das 

propostas da ECT para fechamento 
do próximo acordo coletivo, a dire-
toria do Sindicato destaca a impor-
tância dos trabalhadores lotarem as 
assembleias na capital e interior. Che-
gou a hora de avaliar as propostas 
apresentadas e discutir as estratégias 
de organização e mobilização da cate-
goria, afinal estamos num momento 
crucial de nossa campanha salarial.

O primeiro passo da luta dos tra-
balhadores é comparecer às assem-
bleias do dia 10/09 e decretar o estado 

de greve e aprovar o indicativo. O 
estado de greve consiste, na prática, 
em avisar a sociedade e à Direção da 
ECT, que os trabalhadores poderão 
deflagrar greve geral em data previs-
ta ou a qualquer momento, no nosso 
caso, o indicativo é dia 17 de setem-
bro.

Até lá, os Correios fica sobre aviso, 
pode seguir negociando e tem a opor-
tunidade de apresentar novas pro-
postas para evitar a greve, se tiver in-
teresse. Enfim, tudo pode acontecer.

O importante é que cabe a todos 
nós ecetistas, que produzimos todo 
o lucro da empresa, comparecer às 
assembléias e de forma democrática 
discutir e deliberarmos sobre o que 
queremos. Convidem os colegas do 
local de trabalho, a presença de todos 
é fundamental!

 Vale lembrar que nossa luta é por 
melhores salários, melhores condi-
ções de trabalho e para ampliar direi-
tos. Participe!

Sindicato conclama trabalhadores

Estamos chegando a um 
momento decisivo da 
Campanha Salarial! Ago-

ra, através das assembleias de es-
tado de greve (10/09) e de defla-
gração de greve (17/09), teremos 
a oportunidade de demonstrar à 
Direção dos Correios o alcance de 
nossa união e de nossa mobiliza-
ção.

Neste mês, encerram-se as ro-
dadas de negociação entre nossos 
representantes e a ECT. Caso esta 
não apresente propostas que con-
templem os trabalhadores, numa 
demonstração efetiva de que quer 
negociar, não restará alternativa, 
a não ser cruzar os braços a par-
tir das 22h do dia 17 de setembro, 
conforme calendário de lutas da 
Fentect.

Geralmente, quando as nego-
ciações emperram, a greve acaba 
sendo o único instrumento utiliza-
do pelos trabalhadores para avan-
çar em suas reivindicações. Esta 
pode ser evitada, com uma clara 
sinalização de mudança de postu-
ra, por parte da ECT, em garantir 
condições dignas de trabalho e a 
valorização de seus empregados. 

A grande maioria dos trabalha-
dores não quer a greve pela greve, 
até porque este não é o objetivo. 
Ao contrário, os trabalhadores 
querem é negociar e firmar um 
acordo coletivo que traga avanços 
para a categoria. Contudo, tam-

bém estamos dispostos a cons-
truir uma grande greve nacional e 
unificada, se for necessário e sem 
titubear. Inclusive, muitos compa-
nheiros entendem que neste ano, 
em virtude das eleições gerais, o 
Governo Federal e a Direção dos 
Correios estariam mais propensos 
a negociar e a evitar a greve.

A partir de 26 de setembro de 
2012, a necessidade de se fechar 
um acordo coletivo passou a ser 
ainda mais importante para qual-
quer categoria, sobretudo por 
conta de alterações na Súmula 277 
do TST. Desde então, as cláusulas 
acordadas entre patrões e empre-
gados passaram a integrar o con-
trato de trabalho e não podem ser 
retiradas.

Nos últimos três anos, viven-
ciamos em nossas campanhas 
salariais a intransigência da Em-
presa, ao se recusar em negociar 
de verdade com os trabalhadores 
e empurrar nossas greves para o 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST).  Os trabalhadores já conhe-
cem este filme e não querem ver 
de novo. 

Nossa tarefa é cons-
truir um movimento 
forte aqui em Goiás para 
impulsionar a luta na-
cional e pressionar os 
patrões a atender nossas 
reivindicações. Vem pra 
praça!

Benefícios 

Reajuste Salarial 6,5%
Isto é proposta que se faça ???

6,5%
ASSEMBLEIA GERAL  

Goiânia - 17 de setembro  / Interior - 18 de setembro

GOIÂNIA  - Em frente à Agência Central
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Informes
Avaliação da Campanha Salarial
Deflagração de Greve Geral a partir das 22h

Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Goiás, Itumbiara, 
Mineiros, Jataí, Rio Verde e Uruaçu

18 de setembro às 8h

{PAUTAPAUTA

ASSEMBLEIA GERAL  
10 de setembro - quarta-feira

GOIÂNIA  - Em frente à Agência Central
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Informes
Avaliação da Campanha Salarial
Decretação do Estado de Greve

Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Goiás, Itumbiara, 
Mineiros, Jataí, Rio Verde e Uruaçu

17:30 (1ª Chamada ) 18h (2 ª Chamada)

{PAUTA

Editorial
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

O Retrato do Caos e do Descaso na Regional de Goiás
Ao longo dos me-

ses de julho e 
agosto, várias 

equipes de Diretores do 
Sindicato visitaram todas 
as unidades da DR-GO, 
das mais longes as mais 
próximas da sede. A atual 
Diretoria realiza está ação 
periodicamente, e compa-
ra se houve melhorias nas 
condições de trabalho em 
relação às visitas anterio-
res.

A iniciativa aproxima os 

trabalhadores à sua entida-
de representativa e permi-
te aos diretores conhecer 
a fundo a realidade dos 
ecetistas goianos. Aprovei-
ta-se também para fiscali-
zar o cumprimento de leis 
trabalhistas e do Dissídio 
Coletivo vigente, divulgar 
informações atualizadas 
sobre assuntos de interesse 
geral da categoria, e cons-
cientizar o trabalhador a 
respeito de seus direitos e 
do papel que desempenha 

o sindicato na luta da clas-
se. 

Nas últimas visitas, o 
que se encontrou em vá-
rias unidades é o retrato de 
uma gestão que não honra 
compromissos assumidos 
e faz vistas grossas para 
as dificuldades e reivindi-
cações dos trabalhadores. 
Constatou-se que proble-
mas antigos que não foram 
resolvidos em gestões an-
teriores, e, nem na atual, 
continuam atormentando 

o dia-dia do trabalhador.
As denúncias e as rei-

vindicações específicas, 
colhidas em cada setor de 
trabalho, integram atas e 
relatórios, que como legíti-
mos documentos formais, 
podem ser repassados às 
várias instâncias dos Cor-
reios e, em caso de omissão 
de gestores, serão protoco-
lados em órgãos externos, 
como os Ministérios Públi-
cos Federal e do Trabalho, 
a Superintendência Regio-

nal do Trabalho, o Procon, 
a Justiça do Trabalho,  o 
TCU e, até mesmo à im-
prensa.

Ofícios com solicitações 
de resolução dos proble-
mas encontrados continu-
arão a ser encaminhados 
a ASGET (Assessoria de 
Relações do Trabalho) e 
ao Gabinete da DR-GO. 
Espera-se que as áreas não 
fujam às suas responsabili-
dades e tomem as devidas 
providências.

Palmeiras de Goiás Mineiros

Falta de efetivo, de car-
teiros motorizados, de ma-
teriais para a proteção do 
trabalhador, problemas de 
endereçamento, desloca-
mento de trabalhador são 
alguns dos problemas mais 
comuns nas unidades visi-
tadas.

Falta de Efetivo e 
Deslocamento

Em várias unidades, os 
trabalhadores reclamaram 
principalmente da falta de 
efetivo, situação que não 
é de hoje, e que influência 
na qualidade dos serviços 
prestados. Por conta disso, 
várias correspondências e 
encomendas não são entre-
gues, e a população acaba 

tendo que ir busca-las na 
própria agência.

Em algumas unidades, 
como é o caso de Amorino-
polis, Anhanguera e Mar-
zagão, o gerente realiza 
atividades de faxina, de dis-
tribuição domiciliária, de 
tesouraria, de atendimento 
e a de gerência. Já em Água 
Limpa, a trabalhadora Ma-
ria de Fátima, que trabalha 
há 20 anos nos Correios, 
realiza o atendimento e a 
entrega sozinha, além dos 
serviços de limpeza. 

O Deslocamento de fun-
cionários, ou seja, um car-
teiro prestando serviço em 
várias cidades também é 
muito comum. O carteiro 
de Porteirão, por exemplo, 
presta serviços duas vezes 

por semana em Tuverlân-
dia. Porém, ele precisou ti-
rar suas férias e a distribui-
ção de correspondências foi 
paralisada, sendo entregue 
somente os serviços sedex. 
Tal situação é um absurdo e 
fere o direito da população 
em receber suas correspon-
dências.

A falta de efetivo é um 
problema estrutural, mas 
que vem sendo enfrenta-
do com determinação pela 
Diretoria. O Sindicato de 
Goiás é pioneiro no en-
frentamento à contratação 
de MOT, aqui a Diretoria 
Regional não pode abusar 
destas práticas corriquei-
ras de terceirização, e em 
especial na sua atividade-
fim. Quem não se lembra 

dos funcionários contra-
tados pelas prefeituras no 
interior? Cabe ressaltar que 
a manutenção do serviço 
postal, segundo a Consti-
tuição Federal de 1988 é 
competência exclusiva da 
União não podendo ser 
repassada aos municípios, 
nem aos estados-membros. 
Tampouco à iniciativa pri-
vada, em função do mono-
pólio postal.

O Sindicato conseguiu 
retirar os carteiros de pre-
feitura e combateu a mão-
de-obra temporária, para 
que após a saída dos ter-
ceirizados, fossem contra-
tados através de concurso 
público, novos funcioná-
rios. A ECT além de não 
substituir estes funcioná-

rios, tem ampliado o des-
vio de função obrigando 
atendentes a fazer o serviço 
de carteiro e vice versa pelo 
contrário tem ampliado o 
desvio de função.

Por outro lado, vários 
SD’s que não são aplicados 
no momento correto, ou 
seja, imediatamente após 
a contagem, ao serem im-
plantados após anos, já não 
contemplam a necessidade 
real da unidade.    

A falta de efetivo acaba 
sobrecarregando o serviço 
prestado e o resultado pode 
ser visto nas unidades: em-
pastelamento (AC Palmei-
ras de Goiás), correspon-
dências amontoadas e pelo 
chão, trabalhadores pres-
sionados, e a população to-

Principais problemas encontrados

talmente prejudicada.

Falta de Serviço de 
Limpeza

Em várias unidades visi-
tadas falta equipes de lim-
peza e até mesmo uma faxi-
neira que seja para manter 
a higiene local, item básico 
e essencial para se ter con-
dições de trabalhar. O Cor-
reios tem feito vista grossa 
perante essa necessidade, 
principalmente no interior. 
Limpar as dependências 
da agência ou arcar com as 
despesas deste serviço, não 
é obrigação dos ecetistas, 
entretanto, muitos têm fei-
to isso para poder trabalhar 
em um ambiente melhor. 
Na AC Santo Antônio da 
Barra, os funcionários tiram 
dinheiro do próprio bolso 
para pagar uma faxineira e 
o concerto das bicicletas. 

Problemas físicos e 
falta de materiais

Problemas físicos foram 
vistos em quase todas as 
agências do interior. Ba-
nheiros com vasos quebra-
dos ou estragados, racha-
duras, infiltração, falta de 
materiais de proteção in-
dividual (EPI’s), de botas, 
de motos e até de bicicletas 
são alguns dos problemas 
mais comuns. Há falta de 
geladeira e/ou micro-ondas 
também foi presenciado em 
várias unidades.

Empastelamento
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AÇÕES DO juRíDICO

A presidenta Dilma 
Rousseff sancio-
nou no dia 18 de 

junho deste ano, em Brasília, 
a lei que inclui as atividades 
de mototaxista, motoboy e 
motofretista no grupo de 
profissões consideradas pe-
rigosas pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).  
A Lei 12.997/14 prevê o paga-
mento de adicional de peri-
culosidade, no valor de 30% 

sobre o salário, para traba-
lhadores que exercem suas 
atividades em motocicletas.

A Lei acrescentou o pa-
rágrafo quarto ao art. 193 da 
CLT, que já obrigava o adi-
cional aos trabalhadores ex-
postos a produtos inflamá-
veis, explosíveis ou energia 
elétrica, além de seguranças 
pessoais ou de patrimônio. 
Desse modo, os profissionais 
que exercem suas atividades 

profissionais em motocicle-
tas passaram a ter o direito 
de receber o adicional de pe-
riculosidade. 

“O motoboy é uma reali-
dade dos grandes centros ur-
banos do país, nós sabemos 
disso. É aquele negócio que 
você presta atenção quando 
falta”, afirmou Dilma res-
saltando a importância dos 
motoboys. 

Cabe ressaltar que, nor-
malmente, os profissionais 
que recebem adicional de 
periculosidade podem fazer 
jus também à aposentadoria 
especial, que deve ser exigi-
da após 15, 20 ou 25 anos de 
exercício laboral em ativida-

de com exposição ao risco, 
conforme dispõe o artigo 57 
da lei 8.213/91.

 Por enquanto, o paga-
mento do adicional não 
pode ser exigido das empre-
sas, porque a lei ainda está 
sendo regulamentada pelo 
Ministério do Trabalho. Tão 
logo isso aconteça o mesmo 
deve ser pago aos trabalha-
dores.

 O Sindicato e vários ju-
ristas entendem que o paga-
mento deste adicional deve 
ser estendido também aos 
carteiros que utilizam moto-
cicletas e se arriscam diaria-
mente para realizar o serviço 
de distribuição. 

Dilma sanciona lei que garante adicional de periculosidade 
aos trabalhadores em motos

Trabalhador recebe indenização contra 
Postalis após atuação do Jurídico

LEgISLAÇãO

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) convo-
cou a Fentect para uma reunião onde apre-
sentará sua decisão em relação ao pagamento 

da PLR. A reunião será realizada no dia 5 de setembro, 
às 9 horas, em Brasília.

O TST esteve reunido com representantes da ECT 
no dia 02 de setembro, onde destacou as reivindicações 
dos ecetistas. Na reunião do dia 14 de agosto, o ministro 
Ives Gandra Martins Filho concordou em apresentar à 
empresa a opção de pagamento do valor mínimo de R$ 
940,00. Tal valor deve ser pago ano a ano sobre 2013 e 
2014. Além disso, para 2015, critérios devem ser mais 
simples (sem avaliar ou julgar as faltas), com método 
linear e não sendo admitida parcela estratégica. 

O ministro ainda observou que os métodos utiliza-
dos pela empresa visam apenas o lucro, não a produtivi-
dade do trabalhador, e que é preciso uma decisão onde 
todos sejam beneficiados e recebam o que é de direito.  

Nossa PLR já deveria ter sido paga entre abril e maio, 
como nos anos anteriores. Mas, como a ECT tem sido 
intransigente nas negociações, mais uma vez fugiu da 
responsabilidade de negociar e buscou intermediação 
do TST.

PLR deve ser decidida 
no dia 5 de setembro

Segundo o Ministério da Saúde, o número de mor-
tes em acidentes de trânsito com motocicletas no Bra-
sil aumentou 263,5% entre os anos de 2001 e 2011. Em 
2001, 3.100 motociclitas morreram no trânsito, já em 
2013 esse número chegou a 11.268.

Mais um traba-
lhador foi be-
neficiado com 

o pagamento de seguro 
de vida e invalidez contra 
a MAPFRE. O SINTECT/
GO, por meio de sua as-
sessoria jurídica, requereu 
o pagamento da indeniza-
ção devida, que foi paga 
ao trabalhador Lauro Fer-
nando quase dez anos de-
pois.

Em 2004, Lauro apo-
sentou-se por invalidez 
em razão de um acidente 
vascular cerebral (AVC), 

mas teve o pagamento da 
apólice negado pela segu-
radora, que afirmou que 
o trabalhador não tinha 
mais esse beneficio em sua 
apólice. Segundo o jurí-
dico do sindicato, a MA-
PFRE retirou a cláusula 
que trata sobre esse tipo 
de aposentadoria no ano 
2000, mas não comunicou 
a alteração aos trabalha-
dores.

O SINTECT/GO, por 
meio de sua área jurídica, 
entrou com uma ação afir-
mando que a alteração da 

apólice, sem comunicação 
prévia, feria o direito do 
consumidor. Deste modo, 
o Tribunal de Justiça de 
Goiás anulou essa altera-
ção na apólice de Lauro e 
determinou o devido pa-
gamento. 

Lauro ficou muito feliz 
ao receber o cheque do sin-
dicato. A mãe e curadora 
do trabalhador agradeceu 
o sindicato por sua atua-
ção: “Só tenho que agra-
decer a batalha de vocês, 
agora ele vai ter melhor 
qualidade de vida”, disse.  


