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Trabalhadores da DR/GO na Luta
Paralisação

No último dia 06 
de abril, os ece-
tistas de várias 

regiões do Estado, atenden-
do ao chamado da Direto-
ria Colegiada do Sindicato, 
realizaram assembleias e 
resolveram paralisar as ati-
vidades por dois dias (07 e 
08 de abril). Trabalhadores 
da região metropolitana de 
Goiânia, Anápolis, Catalão, 
Itumbiara, Quirinópolis, 
Rio Verde, Santa Rita do 
Araguaia e São Simão ade-
riram a paralisação.

Em pauta, a luta por 
melhores condições de 
trabalho, em defesa dos 
empregos diante da rees-
truturação da ECT, contra 
o golpe do Conselho De-
liberativo do Postalis que 
instituiu a cobrança extra-

ordinária de 25,98% sobre 
o Benefício Proporcional 
Saldado e contra o PL 4330, 
que regulamenta a tercei-
rização indiscriminada no 
país.

A mobilização reali-

zada nestes dias foi uma 
demonstração de que os 
trabalhadores dos Correios 
em Goiás estão dispostos a 
fazer o enfrentamento com 
os patrões, com o Congres-
so e com o Governo Federal 

sempre que necessário e in-
dependente de calendário 
nacional. Aliás, essa dispo-
sição será muito necessária 
ao longo deste ano, tendo 
em vista os ataques à classe 
trabalhadora que estão por 

vir.
Durante a paralisação, 

no dia 07 de abril, dezenas 
de trabalhadores que ade-
riram ao movimento segui-
ram em caravana à Brasília 
para participar do grande 
ato convocado pela CUT e 
demais centrais contra o PL 
4330. Na mesma data, es-
tava prevista a votação do 
projeto de Lei na Câmara 
Federal.

Na assembleia de encer-
ramento da paralisação, os 
trabalhadores entenderam 
ser muito válida e necessá-
ria a mobilização e ainda 
aprovaram o Estado de Gre-
ve por tempo indetermina-
do em Goiás, ficando todos 
em alerta com a possibilida-
de de novas paralisações ou 
greve a qualquer momento.

ESPECIAL POSTALIS

Assembleia de decretação da paralisação

Condições Precárias em Catalão/GO

Os ecetistas de Ca-
talão, no sudeste 
goiano, já esta-

vam dispostos a paralisar 
as atividades, independen-
te da luta contra o golpe do 

Postalis e contra o PL 4330. 
Não é de hoje que os traba-
lhadores do CDD Catalão 
reivindicam melhorias nas 
condições de trabalho na 
unidade, sobretudo mais 

contratações. No último dia 
08 de abril, o Bom Dia Goi-
ás exibiu uma reportagem 
sobre a paralisação dos ece-
tistas em Catalão, durante 
os dia 07 e 08, diante das 
péssimas condições de tra-
balho. 

Em diversas oportuni-
dades, a Diretoria do Sin-
dicato cobrou providências 
para solução dos proble-
mas. Vários foram os ofí-
cios e reuniões realizadas, 
sem que se percebesse por 

parte da Diretoria Regional, 
do GERAE e seus CAE’s, 
que afinal de contas nin-
guém sabe para que estão 
servindo, algum empenho 
para por fim as dificulda-
des enfrentadas pelos tra-
balhadores.

Por várias vezes os tra-
balhadores da unidade 
ameaçaram paralisar as 
atividades e diante de tais 
ameaças, de forma paliati-
va, eram apresentadas solu-
ções temporárias e os traba-

lhadores recuavam dando 
um voto de confiança aos 
gestores. Mas desta vez, eles 
se cansaram de promessas e 
enrolação e, independente 
da paralisação em Goiânia 
e em outras cidades do In-
terior, já haviam decidido 
parar. Espera-se que desta 
vez, a Diretoria Regional 
busque soluções concretas, 
atendendo as já conhecidas 
reivindicações dos traba-
lhadores e evite assim, no-
vas paralisações.

Paralisação em Goiânia e no Interior

Rio Verde São SimãoAnápolis Goiânia
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Luta de classes foi o principal tema 
do Curso de Formação Sindical

Para contribuir 
com a forma-
ção dos dele-

gados sindicais eleitos, 
o SINTECT-GO realiza 
anualmente o Curso de 
Formação Sindical. Nes-
te ano, o curso foi reali-
zado no dia 11 de abril, 
na Pousada do Enge-
nho, em Goiânia.  Além 
dos novos delegados 
sindicais e da Diretoria 
Colegiada do Sindicato, 
estiveram também pre-
sentes Mauro Rubens, 
ex-deputado estadual, a 
professora Ana Lúcia da 
Silva, coordenadora do 
Centro Cultural Eldo-
rado dos Carajás e Ro-
mualdo Pessoa Campos 
Filho, professor do Institu-
to de Estudos Socioambien-
tais (IESA) da UFG.

Com a temática “A his-
tória da sociedade até aos 
nossos dias é a história da 
luta de classes” (Karl Marx), 
o Curso de Formação Sin-
dical deste ano enfatizou a 
importância da organiza-
ção dos trabalhadores nos 
locais de trabalho para os 
vários enfrentamentos da 
categoria e de toda a clas-
se trabalhadora. Ressaltou 
também a unidade enquan-
to classe, chamando todos 
(as) a refletirem acerca da 
importância de fortalecer a 
luta contra o patronato. 

O Secretário de Diver-
sidade Sexual e de Pessoas 
com Deficiências do SIN-
TECT-GO, Ueber Barboza, 
iniciou o evento dando as 
boas vindas aos participan-
tes. Eziraldo Vieira, Secre-
tário Geral do Sindicato, 
falou da importância do 
Curso de Formação Sindi-
cal, e da necessidade dos 
novos delegados sindicais 
em participarem. “Esta-
mos em um momento de 
unir forças, principalmente 
pela conjuntura em que se 
encontra o país, principal-
mente por haver aqueles 
que são contrários aos di-
reitos dos trabalhadores. 

É o acirramento da luta de 
classes no país”, explicou. 

Ao dar as boas-vindas 
aos novos delegados, Eli-
zeu Pereira, Secretário de 
Finanças, explicou que o 
Curso de Formação Sin-
dical é extremamente im-
portante, uma vez que os 
delegados precisam estar 
preparados e capacitados 
para representar o Sindica-
to em sua unidade de traba-
lho.

Mauro Rubens para-
benizou o Sindicato pelo 
trabalho feito ao longo dos 
anos e também explanou 
sobre a luta de classes que 
assola o país, desfavorá-

vel principalmente para a 
classe trabalhadora. “É um 
momento importante para 
trazer nossas preocupações 
e também nossas expecta-
tivas diante deste momen-
to em que a CUT e outros 
movimentos sindicais to-
maram a iniciativa de com-
bater, principalmente por 
representar o retrocesso da 
democracia para a escravi-
dão”, afirmou.

A situação política em 
que o país se encontra foi 
analisada pelo professor 
Romualdo Pessoa Campos 
Filho. De acordo com ele, 
o século XXI vem passando 
por transformações consi-

deráveis. As guerras 
no Oriente Médio, a 
Primavera Árabe, mo-
vimentos grevistas em 
diversos países, são 
um reflexo disso. Em 
relação ao Brasil, Ro-
mualdo falou sobre 
o aquecimento que a 
economia teve quando 
as classes mais baixas 
começaram a consumir 
mais. “O aquecimen-
to possibilitou que as 
condições econômicas 
daqui (Brasil) fossem 
diferente da situação 
que os Estados Unidos 
estavam vivenciando. 
As políticas adotadas 
bloquearam qualquer 
chance da crise econô-

mica chegar ao país (naque-
le momento)”, explicou. 

Refletindo sobre a fra-
se “Na luta de classes não 
se chora, não se lamenta, 
a luta de classes é luta de 
classes, cada um com sua 
luta”, a professora Ana 
Lúcia da Silva iniciou sua 
palestra realizando um re-
trospecto da luta de classe 
no país. 

A Dr ª. Gizeli Costa, ad-
vogada do SINTECT/GO, 
esclareceu dúvidas dos de-
legados, abordou questões 
de interesse da categoria, e 
explicou como funciona o 
Poder Judiciário no país.

“A HISTÓRIA DA SOCIEDADE ATÉ AOS NOSSOS DIAS É A HISTÓRIA DA LUTA DE CLASSES” 

Mauro Rubens Professor Romualdo Pessoa Professora Ana Lúcia Dr. Gizeli Costa Diretoria Colegiada

Marcelo e Edelvaz Delegados Sindicais Companhia Teatro do Oprimido Uander, Prof. Ana Lúcia, Úeber e Suely Wesley, Helso e Divino

Delegados sindicais 2015/2016
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Trabalhadores na luta contra a 
regulamentação do trabalho precário 
Precarizando ainda 

mais as relações de 
trabalho, a Câmara 

Federal aprovou, na noite 
do dia 22 abril, o Projeto de 
Lei 4330, de autoria do ex-
-deputado federal Sandro 
Mabel, conhecido como o 
PL das terceirizações. Dos 
433 votos, 230 foram favo-
ráveis e 203 contra. Na oca-
sião, também foi aprovada 
a emenda que reduz de 24 
para 12 meses, o tempo que 
o ex-funcionário de uma em-
presa deve cumprir para que 
possa prestar serviços por 
meio de uma terceirizada. O 
Projeto de Lei segue agora 
para apreciação no Senado e 
depois para a presidente da 

República, que pode vetá-lo.
O texto base do PL, que 

tramitava há 11 anos no Con-
gresso, foi aprovado no dia 
08 de abril. Um requerimen-
to de urgência, que livrava o 
PL do crivo da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
havia sido aprovado no dia 
anterior.

Dezesseis representantes 
de Goiás na Câmara vota-
ram a favor do PL 4330. Ao 
dizer sim ao Projeto de Lei, 
Alexandre Baldy, Célio Sil-
veira, Daniel Vilela, Dele-
gado Waldir, Fábio Sousa, 
Giuseppe Vecci, Flávia Mo-
rais, Heuler Cruvinel, João 
Campos, Jovair Arantes, 
Lucas Vergilio, Magda Mo-

fatto, Marcos Abrão, Pedro 
Chaves, Roberto Balestra e 
Sandes Júnior, mostraram 
que não se importam com a 
classe trabalhadora.

Manifestações
Centrais sindicais, mo-

vimentos sociais e trabalha-
dores de diversas categorias 
têm realizado manifestações 
contra o PL 4330. No dia 
07 de abril, os ecetistas de 
Goiás, juntamente com tra-
balhadores de outras cate-
gorias, participaram da ma-
nifestação em Brasília.

Oito pessoas ficaram fe-
ridas e quatro foram deti-
das após a polícia legislati-
va, a mando do presidente 

da casa, Eduardo Cunha, 
entrar em confronto com 
os manifestantes que que-
riam chegar com o carro de 
som próximo à Câmara dos 
Deputados e com algumas 
pessoas que queriam assis-
tir a votação. A polícia usou 
cacetetes, bombas e spray de 
pimenta.

Já no dia 15 de abril, tra-
balhadores foram às ruas no 
Dia Nacional de Paralisação 
Contra o PL 4330, realizado 
em 23 estados. A pressão 
dos trabalhadores fez com 
que os deputados retirassem 
do texto a terceirização das 
empresas públicas e de eco-
nomia mista e deixaram a 
votação dos destaques para 

o dia 22 de abril.
Com a votação do PL 

4330 remarcado para o dia 
22 de abril, trabalhadores se 
concentraram em frente o 
Anexo 2 da Câmara dos De-
putados, aguardando uma 
liberação para acompanhar 
a votação. Entretanto, mais 
uma vez, Eduardo Cunha, 
proibiu os trabalhadores de 
entrar no local.

No dia 1º de maio, Dia 
do Trabalhador, mais uma 
vez os trabalhadores foram 
às ruas contra o PL 4330. 
Em Goiânia, a concentra-
ção, convocada pela CUT, 
ocorreu na Praça do Traba-
lhador. Essa luta deve con-
tinuar!

Com a aprovação do PL 
4330, as empresas públicas e 
privadas poderão terceirizar 
não apenas as atividades-
-meio (funções de apoio à 
atividade principal da em-
presa, como vigilância e lim-
peza), mas também as ativi-
dades-fim (a principal).  O 
projeto é extremamente pre-
judicial aos trabalhadores, 
pois ameaça os direitos tra-
balhistas e ganhos salariais, 
além de elevar a substituição 
da mão de obra contratada 
pela terceirizada.

Outras consequências do 
PL 4330, é a degradação das 
relações de trabalho, fim dos 

concursos públicos, frag-
mentação da organização 
sindical, achatamento sala-
rial, ausência de garantias 
para os terceirizados, am-
pliação de empresas de pes-
soa jurídica, quarteirização e 
até quinteirização do traba-
lho, aumento de acidentes e 
adoecimentos, queda no va-
lor dos salários e benefícios, 
dificuldades nas negociações 
coletivas, entre outros.

Para o procurador-geral 
do Trabalho, Luís Camargo, 
o projeto de lei trará conse-
quências não apenas para o 
setor trabalhista, mas tam-
bém para a economia do 

país e para a Previdência 
Social. “Na prática, o resul-
tado será a maior fragmenta-
ção dos trabalhadores, mais 
precarização, menores sa-
lários e piores condições de 
trabalho. O cenário também 
levará ao desaquecimento 
da economia, problemas na 
arrecadação fiscal e rombo 
na Previdência Social. Junte-
-se a isso a redução da pro-
dutividade e a prestação de 
serviços de baixa qualidade 
para toda a população”, afir-
mou o procurador-geral do 
Trabalho em matéria publi-
cada no site do Ministério 
Público do Trabalho. 

Consequências do PL 4330

Reprodução: Armandinho - Facebook/tirasarmandinho

Eles votaram contra os trabalha-
dores! E você trabalhador, ainda 

tem coragem de votar neles?

PL4330



E
ce

ti
st

a
 n

a
 L

u
ta

 •
 M

ai
o 

de
 2

01
5

4
ESPECIAL POSTALIS

Contribuição Extraordinária: Mais um golpe 
contra o trabalhador

Especial Postalis 

Assembleia realizada no dia 19 de março

No dia 05 de março, o Postalis anun-
ciou uma noticia que deixou toda a 
categoria ecetista indignada. Para 

cobrir os rombos que se aproximam de R$5,6 
bilhões, o Conselho Deliberativo do POSTALIS 
aprovou um aumento de 600% no percentual 
da contribuição extraordinária sobre o Benefí-
cio Proporcional Saldado (PBD), que passou de 
3,94% para 25,98%.

De acordo com o POSTALIS, em matéria pu-
blicada em seu site1, o défi cit técnico total do PBD 
é de R$ 5.597.717.974,28. “Esse montante con-
templa os resultados dos investimentos abaixo 
do esperado, apurados nos anos de 2013 e 2014; 
os provisionamentos para perdas realizados no 
mesmo período;  o défi cit em equacionamento 

desde 2013; alterações das bases técnicas 
atuariais do plano (principalmente a re-
dução da taxa de juros que compõe a meta 
atuarial) e o valor relativo à Reserva Técni-
ca de Serviço Anterior (RTSA), cujo paga-
mento foi suspenso pelos Correios desde 
março de 2014, tendo por base orientação 
do DEST – Departamento de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais”. 

A contribuição, que era prevista para os 
participantes ativos e sobre o valor dos be-
nefícios de aposentadoria ou pensão para 
os assistidos (aposentados e pensionistas), 
terá vigência de 15 anos e cinco meses, ou 
seja, até junho de 2030. Porém o percentual será 
reavaliado anualmente e será levado em consi-

deração o retorno dos investimentos, patrimô-
nio acumulado, as hipóteses atuariais, além da 
eventual reversão de provisionamentos.

Providências na luta contra o golpe 
Para o SINTECT-GO, o POSTALIS está co-

brando uma contribuição abusiva, imoral, inde-
vida e injusta, e não existe transparência na ges-
tão do Fundo.  Tal conduta dos administradores 
do Postalis não se justifi ca, ainda mais, quando 
sobre o disfarce do equacionamento está embuti-
da uma dívida não paga e exclusiva da ECT, que 
é a patrocinadora, de cerca de R$ 1,150 bilhões a 
título de RTSA (Reserva Técnica de Serviço An-
terior) oriunda da época do saldamento compul-
sório, em 2008, e que agora não querem arcar e 
pretendem dividir com os trabalhadores partici-
pantes ou contribuintes.  

Também não se justifi ca a cobrança extraordi-
nária, que é um verdadeiro assalto ao bolso do 
trabalhador, quando se sabe que servirá para 
cobrir défi cits atuariais e/ou rombos que ultra-
passam a casa dos R$ 5 bilhões e são resultantes 
de uma gestão temerária, para não dizer fraudu-
lenta e nada transparente, objeto de investigação 
da Polícia Federal e motivo para proposta de 
abertura de CPI na Câmara Federal e que ocupa 
negativamente as páginas dos noticiários, jornais 
e revistas como mais um escândalo de incompe-

tência e corrupção envolvendo os Correios.
Em assembleia, realizada no dia 19 de mar-

ço, os trabalhadores deliberaram contra o des-
conto. Após essa decisão, o Sindicato notifi cou 
os Correios afi rmando que os trabalhadores 
da DR/GO não concordam com a contribuição 
e não autoriza a Empresa a fazer o desconto 
em seu contracheque. 

Além disso, foi formada no mês de março 
uma comissão de advogados composta por 
advogados de alguns sindicatos, incluindo 
os do SINTECT-GO, o departamento jurídico 
da FENTECT e a assessoria técnica da ANAPAR 
(Associação Nacional dos Participantes de Fun-
dos de Pensão), para combater, no âmbito do Po-
der Judiciário, os abusos do Postalis.

A comissão propôs ações com alcance nacio-
nal pela FENTECT, com pedido de liminar de 
suspensão da cobrança da contribuição extraor-
dinária na Justiça Comum do DF e também por 
sindicatos nos Tribunais dos Estados. Entretanto, 
os pedidos de liminar da Federação e dos sindi-
catos ainda não foram concedidos. Desse modo, 
as ações movidas seguirão o seu curso normal, 

tramitando nas instâncias do Poder Judiciário, 
até decisão defi nitiva de mérito. Caso as ações 
sejam julgadas positivamente, todo o valor pago 
pelo trabalhador deverá ser devolvido com as de-
vidas correções.

O Departamento Jurídico do SINTECT-GO 
prepara agora uma nova demanda que é uma 
ação cautelar para suspender a cobrança da con-
tribuição extraordinária.Também estão sendo 
estudadas pelo SINTECT/GO, as possíveis al-
ternativas e ações no campo político, através da 
parceria com outros sindicatos e entidades, que 
visem impedir o golpe do Postalis.

1.  Aprovado Plano de Equacionamento do BD Saldado – Matéria publicada no site do Postalis, 10/03/2015, às 16:07, disponível em < http://novosite.postalis.org.br/cod-aprova-plano-de-equacionamento-bd-saldado>.

1º.  Não pague o boleto voluntariamente. Isso pode conotar que você concorda com 
a cobrança.  Aguarde que venham os descontos compulsórios no contracheque, que 
é um documento de fácil acesso porque a ECT tem que disponibilizar e se constitui-
rá numa prova de que foram feitos os pagamentos. Já o boleto, você pode perdê-lo.

2º. Não se desligue do Plano ou do Postalis, principalmente se você já contribuiu por 
tanto tempo, pois isso implicaria na renúncia dos seus direitos. O Postalis deixaria 
de ter obrigações futuras com você, e isso é tudo que eles querem para equacionar 
o plano e representa que você abre mão de boa parte de sua reserva de poupança 
e toda a sua reserva matemática. Não entregue seu dinheiro, aplicado anos a fi o de 
“mão beijada”

Orientações Diante do silêncio temporário da Justiça, Postalis 
pressiona trabalhadores com emissão de boletos

Como as ações propostas pelas entidades sindicais não consegui-
ram decisões liminares para suspender a cobrança, o Postalis divul-
gou que os ecetistas teriam até o dia 08/05 para pagarem a primeira 
parcela da Contribuição Extraordinária de 25,98% sob o BPS, através 
de boleto bancário. Caso o trabalhador não realize o pagamento vo-
luntário, serão descontadas, compulsoriamente, as contribuições de 
abril e maio no próximo contracheque.

Diante dessa atitude do Fundo, o Sindicato divulga orientações 
que podem ser vistas ao lado.
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O PBD foi saldado em 2008. De acordo com o próprio Postalis, o 
saldamento determinou, para os participantes ativos, o valor do 
benefício proporcional que eles  haviam acumulado ao longo do 

período  contributivo até a data do saldamento. A esse benefício propor-
cional apurado quando da aplicação do saldamento convencionou-se cha-
mar Benefício Proporcional Saldado (BPS).O BPS foi apurado por meio da 
aplicação de um fator de proporção sobre o valor do benefício integral a 
que o participante teria direito caso, na data do saldamento, já tivesse cum-
prido todas as carências 
de elegibilidade previstas 
no regulamento. O valor 
resultante é o BPS a que 
o participante terá direito 
no futuro.

Na verdade, o salda-
mento foi o termo utili-
zado para tornar o plano 
obrigatório à todos os tra-
balhadores. 

Investimentos suspeitos ou pouco razoá-
veis foram os principais fatores que cau-
saram rombos dos últimos anos no Pos-

talis, que chegaram a quase R$5,6 bilhões de 
reais. Entre eles, se destacam investimentos no 
grupo EBX, de Eike Batista; em um fundo admi-
nistrado pelo Bank of New York Mellon Corp; 
BVA e o Cruzeiro do Sul.

No grupo EBX, os investimentos do Postalis 
representavam 1,6% em renda variável. Quan-
do a empresa veio abaixo, os vários fundos de 
pensão que havia investido nele, também per-
deram dinheiro.

No mês de fevereiro de 2015, o site GLOBO 

publicou uma matéria (Em fraude milionária, 
gestora do Postalis altera preço de títulos com 
tinta corretora. Gabriela Valente - 15/02/2015) 
em que denunciava fraudes no fundo de pensão 
dos Correios. Segundo a matéria, documentos 
de instituições fi nanceiras na carteira do Posta-
lis haviam sido adulterados com tinta correto-
ra.  A verifi cação foi realizada nos relatórios da 
Securities and Exchange Comission (SEC, que 
fi scaliza o mercado fi nanceiro americano).

 Os responsáveis pela fraude, realizada entre 
2006 e 2009 e que chega a US$ 24 milhões, são 
sócios da Atlântica Asset Managment, gestora 
responsável para investir o dinheiro dos traba-

lhadores em títulos da dívida brasileira no ex-
terior.

Além disso, o  Postalis era o único investi-
dor de um fundo gerido pelo Bank of New York 
Mellon Corp., que mantinha vários títulos es-
truturados ligados à Venezuela e à dívida ar-
gentina. Quando a Argentina deu um calote em 
agosto de 2014, o investimento perdeu 65% de 
seu valor. O fundo comprou as notas em de-
zembro de 2011, quando era gerenciado pela 
Atlântica.

Aplicações em papéis de bancos como o 
BVA e o Cruzeiro do Sul, que quebraram, tam-
bém causaram perdas para o Postalis.

Criado em 1981, o Instituto de Seguri-
dade Social dos Correios e Telégrafos 
(POSTALIS) foi instituído pela ECT, 

que também é sua patrocinadora, para ser o 
fundo de pensão dos trabalhadores dos Cor-
reios. O Postalis, que tem sede em Brasília/DF, 
está entre os 15  maiores fundos de pensão do 
Brasil em volume de recursos administrados e é 
o primeiro do país em número de  participantes 
ativos. 

Segundo o seu estatuto, os recursos do Pos-
talis são provenientes das contribuições dos 
empregados e da patrocinadora. Esses recursos 
são aplicados e o resultado dos investimentos é 
que garantirá o pagamento dos benefícios aos 
participantes.

Sua estrutura organizacional esta dividia 
em três órgãos estatutários: Diretoria Executi-
va, composta por Diretor Presidente, Diretor 
de Seguridade, Diretor Financeiro, Diretor Ad-

ministrativo; Conselho Deliberativo, composto 
por seis titulares e seis suplentes; e Conselho 
Fiscal, composto por quatro titulares e quatro 
suplentes.

O Postalis oferece dois tipos de 
plano: Benefício Defi nido (BD) 
e o PostalPrevi. 

O Plano de Benefício Defi nido foi o 
primeiro plano administrado pelo Insti-
tuto, e surgiu junto com a sua criação. O 
BD tinha como objetivo principal oferecer 
aos trabalhadores rendas adicionais aos benefícios pagos pela Previ-
dência Social. Para tal, tanto os participantes como a patrocinadora 
contribuíam para os benefícios programáveis e de risco. Nesse tipo 
de plano, o patrimônio pertence ao conjunto dos participantes, não 
sendo alocado em contas individuais. Entretanto, o plano foi saldado 
em 2008, ou seja, tornou se obrigatório a todos os trabalhadores.

Já o PostalPrev, criado em 2005, é um plano de previdência com-
plementar estruturado na modalidade de  Contribuição Variável . Ele 
reúne vantagens da Contribuição Defi nida para os benefícios progra-
mados (aposentadoria normal e antecipada) e do Benefício Defi nido   
para os  benefícios de risco (auxílio-doença, invalidez, pecúlio e pen-
são por morte). 

A Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) responsabilizou os di-
retores e conselheiros do Postalis, fundo de pen-
são da categoria ecetista, por parte do rombo de 
R$ 5,6 bilhões no Plano de Benefício Defi nido 
(BD). A comprovação está em dois relatórios (os 
quais o “Estado” teve acesso) da investigação 
que durou seis meses.
Segundo os documentos da Previc, os gestores 

são acusados de má gestão e de não analisar a 
rentabilidade dos fundos onde depositaram 
o dinheiro dos participantes. Entre os investi-
mentos que levaram o fundo ao défi cit bilioná-
rio estão aplicações em títulos de bancos liqui-
dados, como Cruzeiro do Sul e BVA, ações na 
EBX, de Eike Batista; entre outros. 
Representantes do Postalis e entidades sindi-
cais estiveram em reunião com o chefe da Pre-

vic, Carlos de Paula, no último dia 28. Carlos de 
Paula alegou que as irregularidades no Postalis 
confi guram crime. O relatório da investigação, 
que compreende o período de 2012 a março de 
2014, foi encaminhado ao Ministério Público 
Federal e à Polícia Federal. 

(Informações obtidas via matérias publicadas 
nos Jornais Estado de Minas e Estadão)

Gestores do Postalis são responsabilizados pelos rombos

O que é o Postalis

Planos Oferecidos Saldamento

Rombos dos últimos anos
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OPINIÃO

Companheiros e companheiras, convido a to-
dos a refletirem acerca do momento político 
que o nosso país está passando. 

É um momento difícil, de polaridade política, na 
qual estamos vendo o acirramento da luta de clas-
ses. Estamos vendo um grande movimento pequeno 
burguês de massa, chamado fascismo, ganhando cor-
po e conquistando a consciência dos trabalhadores. 
Estamos vendo o discurso falso moralista da direita 
avançando e a grande mídia cartelizada endossando 
e trabalhando a favor da elite num total desrespeito à 
democracia. Falam em golpe, em impeachment e até 
em intervenção militar. A direita usa de todas as ar-
mas para contornar o resultado adverso nas urnas e 
voltar ao poder através de uma articulação golpista.

A grande mídia tem sido militante feroz a serviço 
da direita na busca da hegemonia entre os trabalha-
dores e, o pior é que, estamos vendo muitos trabalha-
dores assumirem o discurso da direita reacionária em 
prol do capital. Assumir esse discurso é não conhecer 
o mínimo da história do nosso país, porque esse mes-
mo movimento que hoje se levanta com palavras con-
tra corrupção, por moralidade, contra o comunismo... 
se levantou também em 1964, quando o país dava seus 
primeiros passos rumo à democracia, à distribuição de 
renda e à democratização de direitos. E o país amar-
gou mais de vinte anos de ditadura militar onde ho-
mens e mulheres tiveram suas vidas ceifadas e muitas 
mães sequer puderam sepultar seus filhos, pois estão 
até hoje desaparecidos. Novamente a direita, apoiada 
pela mídia, pelo capital financeiro, por partidos con-
servadores e setores reacionários da sociedade, se le-
vanta e vem em ofensiva na tentativa de desestabilizar 
o governo e impedir a governabilidade, forjando uma 

crise e obtendo o apoio das massas. Legitimando seu 
intento golpista!

A intenção aqui, não é defender o PT, ou qualquer 
outro partido. É tão somente dizer aos trabalhadores 
(as) que esse discurso que se levanta por todo país não 
é um discurso que representa a classe trabalhadora, 
única credenciada a fazer revolução. Dizer aos traba-
lhadores que existem grandes interesses por traz de 
todo esse caos que estão instaurando no país com o 
apoio da mídia e da turma dos que defendem o: “ga-
nhou, mas não levou”.

Temos o direito e o dever de ir pra rua reivindicar, 
de cruzar os braços quando necessário para nos fazer 
ouvir e discutir a plataforma da classe trabalhadora 
em suas lutas históricas e imediatas, mas sempre pau-
tando pela democracia.

Sabemos que hoje, o Congresso e a Câmara têm, 
em sua maioria, representantes do patronato e que, 
nada disseram a respeito das MP´s 664 e 665, porque 
favorecem os patrões. E nós, classe trabalhadora, te-
mos que exigir que se abra a negociação com os traba-
lhadores, com as centrais sindicais e que se revoguem 
essas medidas que retiram direitos dos trabalhadores.  
Sabemos que estamos num governo de frente popular, 
de coalizão, mas não podemos permitir que somente 
os trabalhadores tenham que ceder. Os trabalhadores 
chegaram ao governo, mas não chegaram ao poder, 
esse é o pensamento da direita.

Temos que lutar contra o PL 4330, da terceiriza-
ção, que flexibiliza direitos trabalhistas, precariza as 
relações do trabalho e consequentemente as relações 
sindicais.

Os desafios não são poucos! Temos ainda que de-
fender a reforma política e o fim do financiamento pri-
vado de campanha para acabar com essa política do 
“toma lá da cá”. De onde vem a maioria das mazelas 

do sistema político brasileiro. Porque hoje os grandes 
empresários financiam as campanhas e depois co-
bram a “fatura” dos que estão à frente do poder ins-
titucional, na forma de seus interesses; e quem perde 
somos nós, trabalhadores. Esses que vão pra rua pedir 
impeachment deviam estar lutando e reivindicando 
uma reforma política!  

Temos a certeza de que nossas vitórias estão dire-
tamente ligadas com a nossa disposição para lutar! E 
temos que lutar, que fazer o enfrentamento, porque 
são interesses antagônicos que estão em disputa. Nós 
enquanto sindicato, temos o dever de defender de 
forma intransigente os trabalhadores e, defender os 
trabalhadores significa também defender a democra-
cia, a manutenção e ampliação de direitos. Sabemos 
que existe um grande interesse por parte da direita em 
confundir os trabalhadores para ganhar apoio popu-
lar e legitimar o seu golpe. Existe um golpe em curso 
e nós somos veementemente contra esse golpe porque 
sabemos o quão nefasto ele é para os trabalhadores, 
porque é um golpe sujo, de quem não sabe perder.

Buscamos aqui ascender a reflexão acerca deste 
movimento fascista que está em curso. Mesmo corren-
do o risco de sermos mal interpretados e achincalha-
dos por alguns companheiros (as), de nos acusarem 
de estarmos defendendo partido A ou partido B, não 
nos furtaremos de fazer a análise histórica e dizer que 
o que está em curso é golpe, que não existe terceiro 
turno, que somos a favor da democracia e não com-
pactuamos com golpe. Quem perdeu, tem que ir para 
a oposição e se preparar para as próximas eleições e 
não ficar articulando golpe. 

E viva a democracia!

Ueber Barboza - Sec. da Diversidade Sexual e de 
Pessoas com Deficiências - SINTECT/GO

Mais de 200 pes-
soas ficaram 
feridas, oito em 

estado grave, após repressão 
da polícia do Paraná a pro-
fessores da rede estadual de 
ensino. A categoria está em 
greve e acampada no Cen-
tro Cívico de Curitiba desde 
segunda-feira, 27. O confron-
to entre policiais e professo-
res teve inicio após a polícia 
tentar deter um caminhão de 
som do Sindicato dos Profes-
sores que se conduzia para 
a Assembleia Legislativa do 
Paraná, onde os professores 
acompanhariam as votações 
de um projeto de lei que re-
duz pela metade a duração 
da previdência dos servido-
res públicos estaduais. Se-
gundo o Sindicato dos pro-

fessores, 20.000 
pessoas partici-
pavam dos pro-
testos.

O Centro 
Cívico se trans-
formou em um 
cenário de guer-
ra por volta das 
15h, quando a 
sessão para vo-
tar o projeto de 
lei que altera a 
Paraná Previ-
dência teve início. Policiais 
agrediram os manifestantes 
com cacetetes, jatos de spray 
de pimenta, bombas e balas 
de borracha. Os feridos rece-
beram os primeiros socorros 
na Prefeitura e no Tribunal 
de Justiça, 34 pessoas foram 
encaminhadas ao hospital e 

mais de 100 foram atendidas. 
A Policia Militar não in-

formou as razões para ter 
ido para cima das pessoas, 
que manifestavam pacifi-
camente do lado de fora da 
Assembleia. Para a repres-
são, o governo ordenou o 
deslocamento de policiais 
de pelo menos dez cidades 

do interior do 
Paraná.  Segun-
do informações 
extraoficiais, o 
governador Beto 
Richa (PSDB) 
pediu que 1.500 
policiais pro-
tegessem a As-
sembleia, con-
tingente maior 
do que o dispo-
nível na própria 
cidade.

A responsabilidade das 
agressões foi atribuída a 
“manifestantes estranhos ao 
movimento dos servidores 
estaduais que estavam con-
centrados em frente à As-
sembleia Legislativa”, pelo 
Governo do Paraná. Segun-
do o governador Beto Richa, 

“A polícia estava lá por de-
terminação do Poder Judi-
ciário para proteger a sede 
do Poder Legislativo, uma 
instituição democrática que 
não pode ser afrontada no 
seu direito”.

Projeto de Lei
O projeto de lei, que 

transfere mais de 33.000 be-
neficiários acima dos 73 anos 
de idade do fundo financeiro 
(bancado pelo Estado) para 
o previdenciário (verbas dos 
contribuintes), teve 31 votos 
favoráveis e 19 votos contra.  
Essa alteração representa 
uma economia de 125 mi-
lhões por mês aos cofres do 
Estado. 

O projeto segue agora 
para a sanção do governa-
dor. 

PM do Paraná massacra professores em protesto
REPRESSÃO E BARBÁRIE

“Massacre de professores no Paraná é apenas mais um capítulo da trágica história da promíscua relação da elite 
brasileira com o aparato do Estado”. Luiz Ruffato, escritor

Viva a Democracia
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JURÍDICO EM AÇÃO

Presente em 94% 
dos municípios 
brasileiros, o Ban-

co Postal (BP) presta aten-
dimento em mais de 6 mil 
agências de Correios.  A 
Empresa passou a atender 
serviços bancários em 2002 
e de lá para cá teve uma 
expansão muito grande, a 
demanda de trabalho dos 
trabalhadores aumentou, 
e o número de assaltos nas 
agências também. 

Ao longo dos últimos 
anos, o jurídico do SIN-
TECT-GO propôs várias 
ações individuais de ade-
quação de jornada de tra-
balho e de indenização por 
dano moral. “Tais ações 
possibilitaram o conheci-
mento dos juízes acerca 
do Banco Postal. O que é, 
quais serviços que prestam, 
como passou a ser as ativi-
dades dos atendentes, foi 
algumas das questões que 
demonstramos à Justiça 
por meio das ações”, expli-
cou a advogada do sindica-
to, Gizeli Costa.

Adequação da 
jornada

Nas ações individuais 

de adequação de jorna-
da de trabalho, o jurídico 
cobrou a adequação da 
jornada do atendente co-
mercial de oito horas (8h) 
para seis horas (6h) com 
15 minutos de intervalo 
para refeição. Em Goiás, 
atendentes comerciais 
com jornada de trabalho 
de seis horas já é uma re-
alidade, como é o caso de 
Amilton Ribeiro Macha-
do e Elaine Gonçalves 
do Nascimento, ambos 
atendentes comerciais 
de agências da região 
metropolitana de Goiâ-
nia.

 Amilton conta que 
foi um dos primeiros a 
entrar com o processo, 
que foi julgado após 
sete anos resultando no 
pagamento das horas 
extras.  “Até que enfim a 
justiça esta sendo feita, e 
espero que os outros co-
legas também recebam. 
Se não fosse a Dr. Gisely 
ter ido à luta, não tería-
mos tido essa conquis-
ta”, declarou Amilton, 
ressaltando o serviço 
prestado pelo sindica-
to. A atendente comer-

cial Elaine declarou que 
vários colegas não quise-
ram entrar com a ação por 
medo de sofrer retaliação 
da Empresa, mas ela de-
cidiu entrar por entender 
que estava prestando um 
serviço bancário e deveria 
receber por isso. “A atu-
ação do Sindicato foi óti-
ma, já tem um ano e meio 
que trabalho seis horas e 

agora estou recebendo o 
retroativo dos anos em 
que trabalhei oito horas.

Recentemente o Sin-
dicato propôs uma Ação 
Civil Pública para benefi-
ciar cerca de 700 atenden-
tes comerciais do Estado. 
A ação já foi julgada na 
primeira e na segunda es-
tância. Agora o SINTECT-
-GO aguarda resposta da 

Justiça ao recurso feito 
pelos Correios. Após ser 
julgada, a sentença vai co-
meçar a ser executada. O 
primeiro ato da execução 
é determinar que cesse o 
problema, colocando os 
atendentes para trabalhar 
6h. Posteriormente, serão 
calculadas as horas extras 
dos trabalhadores desde a 
abertura da ação. 

Atendentes comerciais são indenizados 
após ações contra Banco Postal

Ações de indenização por assalto garantem segurança na DR de Goiás

Ações individu-
ais de indeniza-
ção por assalto 

também foram propostas 
paralelamente. Quando 
um trabalhador é assal-
tado na agência de BP, o 
jurídico do Sindicato pro-
põe uma ação de indeni-
zação de dano moral. A lei 
dos bancos não era aplica-
da nas agências de Ban-
co Postal, mas com estas 
ações, normas vêm sendo 
criadas para garantir a 
segurança do trabalhador 
no ambiente de trabalha-
do. “Como os Correios 
passou a prestar serviços 
bancários, ele também au-
mentou o risco de assalto, 

logo ele devia aumentar o 
nível de segurança”, ex-
plicou a Dr. Gizeli Costa. 

Atualmente, todas as 
agências de Banco Postal 
dos Correios em Goiás 
possuem porta detecto-
ras de metal e vigilância 
armada. Tais ações resul-
taram da atuação do Sin-
dicato e de negociações 
com a DR.  “Dados da 
Empresa mostram que os 
delitos sofreram redução 
de 95% após estas ações. 
Hoje o atendente trabalha 
seguro, sem medo de ir 
para agência”, afi rmou a 
advogada. Entretanto, os 
trabalhadores que foram 
vítimas de assalto, antes 

dos Correios providen-
ciar os itens de segurança, 
continuam tendo direito a 
indenização.

O atendente comercial 
José Pedro Viana, foi um 
dos trabalhadores a rece-
ber, recentemente, inde-
nização por dano moral 
por assalto em banco pos-
tal. José Pedro procurou 
a ajuda do Sindicato em 
2006, após ser assalta-
do pela sétima vez e foi 
instruído a entrar com a 
ação. Segundo ele, a inde-
nização não repara os da-
nos que sofreu, mas evita 
que outros trabalhadores 
passem pelo que ele pas-
sou. 

Ação sobre a CAT

O Sindicato também 
propôs mais duas ações 
sobre a CAT (Comunica-
ção de Acidente de Traba-
lho). Apesar de o Acordo 
Coletivo obrigar a empre-

sa de comunicar os aciden-
tes de trabalho em caso de 
assalto, ela não vinha fa-
zendo isso com a diligên-
cia necessária. Com a ação, 
se a empresa não fi zer o 
procedimento correto, ela 
será multada.

Os atendentes comerciais Elaine Gonçalves 
e Amilton Ribeiro recebendo os cheques dos 
diretores Eziraldo e Wesley, respectivamen-
te 

Após sofrer vários assaltos, atendente comercial José Pedro é indenizado



E
ce

ti
st

a
 n

a
 L

u
ta

 •
 M

ai
o 

de
 2

01
5

8

Fórum inicia a Campanha Salarial e 
elege nova diretoria da FENTECT 

XII CONTECT

O SINTECT-GO 
realizou Assem-
bleias, nos dias 

22 e 23, em cidades do in-
terior e em Goiânia, respec-
tivamente, para eleger os 
representantes da base de 
Goiás no XII Congresso Na-
cional dos Trabalhadores 
na ECT (CONTECT) e no 
XVIII Encontro Nacional de 
Mulheres. 

Nas assembleias de Ca-
talão, Goiás, Jataí, Goiânia, 
Rio Verde e Uruaçu foram 
eleitos os delegados para o 
CONTECT. Já as delegadas 
para o Encontro de Mulhe-
res, foram escolhidas nas 
assembleias de Goiânia, 

Mineiros e Rio Verde. Os 
nomes dos delegados e suas 
lotações podem ser conferi-
dos nos quadros abaixo.

Escolher os delegados 
para o CONTECT é to-

mar uma decisão 
muito importan-
te, já que estes, 
enquanto repre-
sentantes dos tra-
balhadores, defi -
nem, através do 
voto, a pauta de 
reivindicações da 
categoria e quem 
vai comandar a 
FENTECT. 

Este ano a 
Campanha Sala-
rial exigirá ainda 
mais dos trabalha-
dores em função 
da conjuntura po-
lítica e econômica 

do país. Ajustes na econo-
mia, mudanças que redu-
zem direitos nas leis traba-
lhistas, como as aprovações 
das MPs 664 e 665 e do PL 

4330, além de outras que 
aguardam ser discutidas no 
Congresso, são exemplos 
deste cenário que retrata a 
crise do sistema capitalista 
que atinge o Brasil. 

Mas isso não deve desa-
nimar os trabalhadores, que 
terão que se organizar ain-
da melhor para fazer o en-
frentamento com os patrões 
assegurando direitos já con-
quistados e buscando novas 
conquistas, mesmo em tem-
po de recessão e crise eco-
nômica. Os trabalhadores 
não devem pagar pela crise, 
nem pelo desequilíbrio nas 
contas do Governo.

CONTECT 
O CONTECT, que é rea-

lizado de três em três anos, 
é considerado o principal 

fórum da FENTECT. Neste 
congresso será construída e 
defi nida a Pauta Nacional 
de reivindicações da cate-
goria, os eixos e o calendá-
rio de lutas da Campanha 
Salarial. Além disso, é du-
rante o CONTECT que as 
mudanças no estatuto da 
entidade são propostas e 
aprovadas, eleito o novo 
Conselho Fiscal e a nova 
Diretoria Colegiada para os 
próximos três anos. 

Neste ano, o CONTECT 
será realizado entre os dias 
16 e 20 de junho de 2015, 
em Luziânia/GO. Todos os 
sindicatos do país têm até o 
dia 07 de maio para encami-
nhar à Federação, os nomes 
dos trabalhadores que os 
representarão no Congres-
so. 

O Encontro Nacional de 
Mulheres, que é realizado 
anualmente, é um momen-
to para as trabalhadoras de-
baterem e compartilha-
rem suas experiências, 
dúvidas e histórias re-
lacionadas ao ambiente 
de trabalho. A 18ª edi-
ção será realizada nos 
dias 24, 25, 26 e 27 de 

maio de 2015, em Aracaju-
-SE.

O Encontro de Mulhe-
res possibilita o debate e 

a construção da unidade 
entre a categoria. No ano 
passado, assédio moral no 
trabalho, políticas e prá-

ticas de saúde e Postalis, 
foram alguns dos assuntos 
amplamente discutidos no 
Encontro.

XVIII Encontro Nacional de Mulheres

Observadora:  Célia R. da Silva – CDD Jardim América

Titulares
Nelma Rodrigues Cordeiro
Joseneide Ribeiro de Moraes
Adriana Sousa M.Teles
Adriela Firmino de Oliveira
Maria José de J. Guimarães

Lotação
CDD Coimbra
CDD Coimbra
GO/COSUP/GEREC/SECOR
CDD Rio Verde
AC Mineiros

Suplentes
Fábia S. Souza Barreto

-------
-------

Rosimeire Teles Borges
Tatiane R. T.  de Carvalho

Lotação
CDD Vila Nova

AC Rio Verde
AC Mineiros

Assembleia elege os delegados de Goiânia e região metropolitana

Ecetista na Luta
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Falecimento

É com grande pesar que 
comunicamos, desta vez 
no Jornal, o falecimento 
do companheiro Wesley 
José Lopes, ocorrido no 
dia 23 de fevereiro, em 
Quirinópolis/GO. Ele foi 
delegado sindical por vá-
rios mandatos, sendo um 
dos mais atuantes da his-
toria do sindicato. 

Titular
1º Suplente
2º Suplente

Titular
1º Suplente

Titular
1º Suplente

Titular
1º Suplente
2º Suplente

Sérgio Luiz Dutra
Paulo César Martins
Helso da S.Magalhães

Elizeu Pereira da Silva
Marcelo B. Barreto

Irton da Silva Santana
Wemerson A. Pereira

Joelma M. da Silva
Lorena V S. J. Ribeiro
Renato S. de Assis

UD Senador canedo
CTCE
CDD Aparecida de Goiânia

CDD Aeroviário
CTCE

CTCE
GO/COSUP/GEREC/SUIBS

AC Goiás
AC Goiás
AC Goiás

    Delegados                               Lotação
Titular
1º Suplente
2º Suplente

Titular
1º Suplente

Titular
1º Suplente
2º Suplente

Titular
1º Suplente

Acácio S. M. Neto
Paulo Moreira Braz
Vencionário V. Rodrigues

Eder Júnior Batista
Selso R. da S. Júnior

Raimundo de S. Oliveira
Idázio Ferreira de Brito
Marcos Santos da Silva

Suely Silva Sousa Naves
Neide Maria de S. Silva

UD Uruaçu
AC Uruaçu
UD Uruaçu

CDD Catalão
CDD Catalão

CDD Rio Verde
CDD Rio Verde
CDD Rio Verde

CDD Jataí
CDD Jataí

       Delegados                    Lotação


