
Que venha 2016!

O SINTECT-GO deseja a todos os companheiros que em 2016 o espírito de luta se 
renove para que continuemos buscando novas conquistas, lutando por nossos direitos e alcançando 
vitórias. Boas festas e um próspero Ano Novo! 

São os votos da Diretoria Colegiada do SINTECT-GO.
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Editorial

Caros companheiros e companheiras!
2015 está chegando ao fim. Foi um ano que exigiu muita dispo-

sição para a luta de toda a classe trabalhadora, num combate sem 
tréguas às tentativas de retirada de direitos já conquistados duramente.  Tra-
balhadores de todo o país e de todas as categorias tiveram e ainda têm como 
grande desafio, a tarefa de se organizar e fazer o enfrentamento ao parlamento 
mais conservador da história com suas propostas retrógradas e combater as 
eventuais políticas equivocadas do Governo Federal. 

Logo no início do ano, liderados pelas Centrais Sindicais e movimentos 
sociais, os trabalhadores tiveram que travar uma luta contra as contraditórias 
medidas provisórias 664 e 665 do Governo e o PL 4330, conhecido como o PL 
das terceirizações, de autoria do Ex-Deputado Federal Sandro Mabel, depois 
combater o Plano Levy de ajuste fiscal e, agora, mais recentemente, defender a 
democracia. 

Em se tratando dos Correios, a categoria também teve que se organizar para 
enfrentar a intransigência da Empresa nas mesas de negociação e na luta, em 
meio a um cenário de crise econômica e política que ainda persiste, assegurar a 
manutenção de direitos “sagrados” como o nosso modelo de plano de saúde e 
arrancar pequenos avanços. Não foi nada fácil, e ninguém arriscava que seria.

Consideramos que a Diretoria Colegiada cumpriu o seu papel. Mais uma 
vez acompanhamos de perto a realidade dos ecetistas em todo Estado, fiscali-
zando as condições de trabalho em todas as unidades da DR/GO e buscando 
soluções aos problemas denunciados. Também marcamos presença em todos 
os eventos nacionais convocados pela FENTECT, como as plenárias, os semi-
nários, o CONTECT, a Campanha Salarial, etc. Enfim, foi mais um ano bem 
movimentado.

Queremos destacar duas novidades alcançadas neste ano em Goiás: uma é 
a aquisição de imóvel ao lado da sede que, além de agregar valor ao patrimô-
nio da categoria, permitirá, após a captação de recursos para a conclusão das 
futuras obras de reforma e ampliação do prédio, oferecer mais comodidades e 
conforto aos filiados. Outra é a política de convênios e parcerias que será am-
pliada no ano seguinte, com mais oferta de descontos e facilidades.

Em 2016 teremos grandes desafios, dentre os quais podemos antecipar: a 
luta contra o atual modelo de Reestruturação dos Correios; mais contratações; 
o cumprimento integral do acordo coletivo vigente; os avanços na execução da 
ação do PCCS 95; a ampliação da entrega pela manhã; o pagamento cumula-
tivo dos adicionais aos motociclistas, cujas ações já estão sendo propostas em 
Goiás; melhorias no plano de saúde e a moralização do nosso Fundo de Pensão 
(Postalis). Certamente, o que não vai faltar são desafios.

Como somos trabalha-
dores, cidadãos e integran-
tes da sociedade civil orga-
nizada, devemos ampliar 
a nossa participação nas 
discussões dos movimen-
tos sociais e interferir nas 
agendas do Governo Fe-
deral e do Parlamento cuja 
bancada conservadora, 
direitista e reacionária foi 
ampliada nessa legislatu-
ra. A omissão e a aversão 
ao debate político são capazes de impedir que consigamos avançar rumo a no-
vas conquistas e pior ainda, podem nos levar ao retrocesso.

Todos sabem que as decisões políticas tomadas em Brasília interferem dire-
tamente na qualidade de vida de todo o povo brasileiro, e em especial, na vida 
daqueles que constroem as riquezas do país: os trabalhadores. 

Nestes tempos, testemunhamos a tentativa da direita conservadora, que in-
conformada com o resultado das urnas nas eleições presidenciais, de buscar 
a todo tempo invalidar a decisão da vontade popular, procurando um atalho 
para chegar ao poder através de um pedido de impeachment da presidente 
eleita, sem qualquer amparo constitucional.

Em que pese nossas duras críticas ao Governo Dilma, que se elegeu com 
base em uma plataforma progressista e que tem contrariado várias promessas 
de campanha, sobretudo na área econômica, não cabe a nós trabalhadores, em 
razão dessas contradições, defender ou apoiar a ruptura do processo democrá-
tico no país, que consiste em golpe. 

Temos sim que exigir que haja uma mudança de rumo nas políticas do Go-
verno, que estas sejam voltadas para os trabalhadores, além de defender o for-
talecimento da democracia que tanto se lutou para alcançar. 

Democracia não é um regime de concessão. É um regime de conquista. Re-
gime cujos instrumentos buscamos aperfeiçoar no dia-dia. Mas, não podemos 
abrir mão de nossas conquistas!

2016 promete ser mais um ano difícil para a classe trabalhadora. Mas, é em 
meio às adversidades que se extraem os melhores aprendizados e que se for-
jam os grandes lutadores. Não tenhamos medo de ir à luta e mostrar a cara. O 
SINTECT/GO faz o chamado. Que venha 2016!

Diretoria Colegiada – SINTECT/GO

Especial de Fim de Ano

Retrospectiva 2015
Confira as lutas e as principais ações 
promovidas pelo SINTECT-GO.
Págs. 4 e 5

Banco Postal 
Em Goiás, quase todas as agências 
de BP possuem portas com detec-
tor de metal. Pág. 7

Novo modelo empresarial
Reestruturação ou 
Privatização?
Pág. 2

Prorrogadas as inscrições para o CORTECT até o dia 8 de janeiro de 2016
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EditorialNovo ModElo EMprEsarial Nova gEstão

Giovanni Queiroz assume a presidência da ECT 
e propõe um novo modelo de discussão

Reestruturação ou Privatização?

Em julho deste ano, 
a ECT escancarou 
seu novo mode-

lo de Reestruturação, que 
vinha sendo apresentado 
a conta gotas, e visa princi-
palmente ampliar a atuação 
dos Correios e focar no re-
lacionamento com o cliente. 
Contudo, essa nova estrutu-
ra, cujo projeto que está apli-
cado em mais de 70%, con-
siste em mais um passo para 
a privatização dos Correios.

É legítimo que toda e 
qualquer empresa para so-
breviver no mercado com-
petitivo possa se reinventar 
de tempos em tempos, com 
os Correios não é diferente, 
mas devem ser preservadas 
as garantias dos trabalhado-
res e mantida a qualidade 
dos serviços.

A reestruturação da ECT 
foi concebida de forma uni-
lateral, já que em nenhum 
momento os trabalhadores 
ou os seus representantes 
foram consultados ou pu-
deram opinar. O que se per-
cebeu com o tempo é que a 
empresa vem centralizando 
áreas importantes das DRs 
em Brasília, e extinguindo 
ou mudando a nomenclatu-
ra de cargos e funções.

Semelhante ao que foi 
feito no plano de saúde e 

trouxe dificuldades para os 
trabalhadores, os ecetistas 
temem que a reestruturação 
concretize na privatização 
da Empresa. Mudanças nes-
se sentido vêm sendo adota-
das desde o fechamento do 
antigo DCT. Posteriormen-
te, houve a terceirização do 
setor de transporte, de vi-
gilância e de limpeza. Nos 
anos 90 teve a criação das 
agências franqueadas, que 
se constituiu em um grande 

golpe para a ca-
tegoria. 

Na era FHC, 
foi proposto o 
Projeto de Lei 
1491/1999 (de 
autoria do mi-
nistro Sergio 
Mota), que tinha 
como objetivo 
privatizar os 
Correios aberta-

mente, por meio da criação 
da Agência Nacional de Ser-
viços de Correios e da alte-
ração de seu nome Correios 
do Brasil S/A – CORREIOS. 
O projeto foi engavetado no 
governo Lula, mas as tenta-
tivas de privatizar a empre-
sa não pararam por aí, e aos 
pouco vêm sendo realizadas 
gradativamente. Assim, ti-
vemos depois o Grupo de 
Trabalho Interministerial 
(GTI) e a MP 532, que depois 
se transformou na Lei 12490, 
permitindo aos Correios a 
criação de subsidiárias e a 
ampliação de seu campo 
de atuação.  Tais mudanças 
ocorreram na mesma época 
do saldamento do Postalis e 
da alteração do PCCS. 

Não há muita diferença 
nesse projeto de reestru-
turação com o que foi o PL 
1491, tanto é que nessa nova 

estrutura os Correios estão 
divididos em quatro seto-
res (Núcleo de Governança, 
Núcleo Estratégico, Núcleo 
Corporativo e Unidades 
Estratégias de Negócios), e 
entregando determinados 
setores a empresas subsi-
diárias. Desconfia-se que a 
primeira área a ser abarcada 
pelas subsidiárias seja a área 
de encomenda e tratamento, 
por não estarem vinculadas 
ao monopólio dos Correios. 

Na criação destas empre-
sas subsidiárias a ECT parti-
cipará com capital minoritá-
rio, fugindo assim da lei de 
licitação e da OJ 247 (deter-
mina que nenhum empre-
gado de empresa pública e 
de sociedade de economia 
mista seja demitido sem jus-
ta causa).

Além 
disso, com 

a reestruturação, estima-se 
que os Correios não preci-
sariam da metade dos fun-
cionários atuais, ou seja, 
haverá enxugamento. O fato 
de abrir PVDs e PDIAs cons-
tantemente, não contratar os 
concursados e não realizar 
novos concursos compro-
vam isso. O fato da empresa 
transferir a responsabilida-
de do Fundo de Pensão e 
do Plano de Saúde, a ECT, 
enxugando assim  gastos 
sociais, facilitaria assim sua 
venda para empresas priva-
das. 

Para construir o novo 
modelo organizacional, a 
ECT gastou cerca 13 milhões 
de reais com a Consultoria 
Ernst & Young, e definiu 
que o objetivo seria eliminar 
o inchaço das áreas e sobre-
posições de funções, reduzir 
o excesso de burocracia e 
aumentar a centralização de 
atividade suporte. Contudo, 
o que se vê é uma enorme 
contradição, as Diretorias 
Regionais, cujos diretores 
perderam autonomia e pas-
saram a ter um papel me-
ramente figurativo, foram 
esvaziadas e as decisões con-
centradas em Brasília.   Hoje 
o que existe é uma grande 
confusão, ninguém sabe a 
quem recorrer para resolver 
algumas demandas.

Resta agora, a categoria 
se unir e tentar barrar esse 
processo. É preciso ir a luta e 
ganhar a sociedade, além de 
discutir e procurar os parla-
mentares que dizem defen-
der os Correios, para impe-
dir que tudo isso aconteça.

Depois de escânda-
los envolvendo o 
fundo de pensão 

da ECT, anúncios de déficits 
e outros problemas de reper-
cussão nacional, tomou pos-
se, no dia 17 de novembro, 
o novo presidente Giovanni 
Queiroz. Na solenidade de 
posse, ele garantiu que fará to-
dos os esforços para aumentar 
as receitas e reduzir as despe-
sas da empresa. Dentre as me-
didas que coincidiram com a 
sua chegada estão a redução 

em 30% dos altíssimos salá-
rios da presidência e vice-pre-
sidências, e a suspensão do re-
ajuste de todas as funções. O 
novo presidente assumiu com 
o discurso de dialogar com as 
entidades sindicais. É esperar 
para ver.

Fórum Permanente 
de Melhoria de Gestão

Nos dias 08 e 09 deste mês, 
os representantes dos traba-
lhadores participaram de reu-
niões com o presidente dos 

Correios e os vice-presi-
dentes de algumas áre-
as. Durante os dois dias, 
foi colocado em prática 
um novo modelo de 
discussão e negociação, 
denominado pelo pre-
sidente de Fórum Per-
manente de Melhoria de 
Gestão. 

O Fórum se confi-
gura em um modelo 
de discussão ampliada 
com a participação não 
só das Federações, mas 
também das associações 
nacionais relacionadas 
aos Correios, como a 
ADCAP, ANATECT, 

APECT, FAACO e até Maria 
Maria. A proposta é que as 
reuniões sejam realizadas de 
15 em 15 dias ou sempre que 
for necessário. Segundo o pre-
sidente, o Fórum visa debater 
coletivamente os problemas e 
as finanças da ECT, principal-
mente neste momento em que 
atravessa dificuldades, e que 
entende ser necessário adotar 
medidas para reduzir despe-
sas e até manter os empregos. 

De acordo com o secretá-
rio de comunicação, Wesley 
Martins, que participou do 
Fórum, na prática a ECT quer 
agora, que a vaca estaria indo 
para o brejo, a opinião dos sin-
dicalistas. “Para tirar a Empre-
sa do vermelho, a nova Gestão 
quer contar com as contribui-
ções e o aval de sindicalistas, e 
com a cooperação e o esforço, 
para não dizer sacrifício, de 
todos os empregados. Melho-
rias na gestão passariam a ser 
implantadas com o foco no 
resultado a qualquer custo”, 
explicou.

Segundo informações da 
vice-presidente de Serviços, 
Célia Correia, só de janeiro 
a outubro deste ano, a ECT 

acumula o prejuízo de um 
bilhão e trezentos e quarenta 
e seis milhões de reais, valor 
bem maior que os novecentos 
milhões especulados anterior-
mente. Ela também informou 
que as reservas da Empresa só 
seriam suficientes para ban-
car a folha de pagamento dos 
empregados até setembro de 
2016, e que, caso as finanças 
da ECT não melhorem, seria 
necessário recorrer ao Tesouro 

Nacional.
Apesar do intuito do Fó-

rum, os diretores da FEN-
TECT e dos sindicatos pre-
sentes avaliaram que este 
modelo de reunião, que inclui 
a participação de entidades 
que têm pouca ou nenhuma 
representatividade na base 
da categoria, não contempla 
os trabalhadores e afronta o 
papel desempenhado pela Fe-
deração.

Geovanni Queiroz 
nasceu em Campina 
Verde-MG e é gradu-
ado pela Faculdade de 
Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro (1971). 
Em 1977, iniciou sua carreira política 
como prefeito de Conceição do Ara-
guaia/PA. Foi deputado estadual e 
deputado federal por cinco mandatos 
(PDT-PA). Em 2003, assumiu a coorde-
nação da Fundação Nacional de Saúde 
no Pará.  Giovanni estava à frente da 
Secretaria de Políticas Públicas de Em-
prego e Renda do Ministério do Traba-
lho e Emprego.

Quem é o novo 
presidente dos Correios?

opiNião 

É do conhecimento de todos os ecetistas que o 
Ministério das Comunicações saiu das mãos do PT e 
foi para as mãos do PDT, numa estratégia do Gover-
no Federal para manter a aliança e a governabilidade 
na busca de mais apoio em sua base aliada. E como 
estão dizendo, entregou de “porteira fechada”, ou 
seja, agora a nova presidência tem autonomia para 
colocar e tirar quem eles quiserem do alto ao baixo 
escalão dentro da Empresa. O novo ministro das Co-
municações é André Figueiredo e o novo presidente 
da ECT é Giovani Queiroz.

O recém-empossado presidente da empresa já 
entrou propondo mudanças e anunciando que a em-
presa estaria no vermelho, na “UTI” (palavras dele). 
As intenções de tal discurso ainda são obscuras! Não 
se sabe se é só uma “queimação” da gestão anterior 
por motivos partidários ou se realmente a empresa 
está no vermelho na proporção enfatizada agora. 
Onde estavam os assessores estratégicos e vice-pre-
sidentes, que nada falaram? Eles vão continuar na 
nova gestão, na cúpula da empresa?

Na DR de Goiás a situação é calamitosa. 
Uma verdadeira romaria se estabeleceu no 
escritório político da deputada federal Flá-
via Moraes (PDT/ GO), em que muitos bus-
cam ser encaixados em alguma função de confiança 
dentro da ECT. Pessoas que nunca tiveram proximi-
dade nenhuma com partido algum, cuja única luta 
que fez na vida foi a luta pessoal/individual, agora 
se reivindicam pedetista e cobram uma funçãozinha 
para dar uma “arrumada na vida”. Outros, um dia 
desses eram filiados ao PT, ao PTB, e agora migra-
ram para o PDT, pelo simples fato deste estar com o 
Ministério das Comunicações e presidência dos Cor-
reios. Um total descaramento e falta de ética de pes-
soas que estão apenas interessadas em melhorar sua 
vida pessoal pousando de militantes. Alguns destes, 
com grande histórico de perseguição a trabalhado-
res, respondendo a processos na Justiça Federal e 
sendo investigados pelo Ministério Público Federal 
(MPF) e Ministério Público do Trabalho (MPT). Uma 
debandada que, se não fosse já de praxe de alguns, 
seria de se assustar. Uma verdadeira romaria, onde 
estão todos com sua velinha acesa na mão. 

Com essa “romaria” a DR/GO ficou instável. 

Grupos e mais grupos estão se articulando para se 
garantirem, uns com medo de cair, outros com medo 
de não subir. Outros pegam sua vela e vão sozinhos 
mesmo, pois nem grupo tem. O fato é que a fila tá 
grande no escritório da deputada.

O que é preocupante em tudo isso é que essas 
pessoas que se mobilizam para “conversar” com 
a deputada, não o fazem para tratar de problemas 
da Empresa, como por exemplo, buscar através dela 
uma mediação para tratar com o Ministro das Co-
municações ou presidente da ECT, assuntos como 
reestruturação, contratação, plano de saúde, POSTA-
LIS (para citar aqui problemas de âmbito nacional), e 
muitos outros problemas regionais que não são pou-
cos, e assolam os trabalhadores.

Nessas circunstâncias, o que será que acontecerá 
na Empresa? Uma coisa é certa: teremos muita luta 
pela frente!

Ueber Barbosa, Secretário Diversidade sexual e 
de Pessoas com Deficiências

A romaria das funções

Enquanto isso em Goiás ...

Reestruturação

Se percebe o surgimento e aprimoramento de ferramentas de controle de desempenho.
DDA – Embora tenha sido suspenso por três meses consiste na regulamentação da dobra e mascara o problema de 

efetivo, além de diminuir a qualidade dos serviços prestados à população;
CDD Virtual - Regulamenta o deslocamento de trabalhadores em cidades vizinhas, fazendo-o de marionete;
SGDO – ferramenta criada para registrar a saída e o retorno dos trabalhadores que fazem a distribuição externa de 

objetos postais, mas que está sendo utilizado como ponto eletrônico; 
Politica de metas abusivas nas agências. 

Desdobramentos da Reestruturação na área operacional

Com o discurso de modernização, mudanças realizadas comprometem a qualidade dos serviços, 
ameaçam a sobrevivência dos Correios e a manutenção dos empregos dos trabalhadores.

Redução de salários da presidência e vices;
Suspenção do reajuste de todas as funções, 
incluindo as de menores salários;
Revisão de contratos de aluguéis de imóveis, 
principalmente dos que não estão sendo utiliza-
dos;
Também não estão descartadas as revisões do 
PCCS e do Acordo Coletivo.

Medidas tomadas pela nova gestão no 
momento em que se avança na 
implantação da Reestruturação
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2015     Retrospectiva                       

Luta contra o PL 4330

Centrais sindicais, movimentos sociais e trabalhadores de di-
versas categorias realizaram diversas manifestações contra o PL 
4330 no decorrer deste ano. No dia 07 de abril, os ecetistas de 
Goiás participaram de uma grande manifestação no Congresso 
Nacional, em Brasília, contra o Projeto de Lei, conhecido como o 
PL das terceirizações.

XVIII Encontro Nacional de 
Mulheres

Representando o SINTECT-GO, as 
ecetistas Nelma Rodrigues Cordeiro Via-
na (CDD Coimbra), Joseneide Ribeiro de 
Moraes (CDD Coimbra), Adriana Sousa 
Malheiro Teles (GO/COSUP/GEREC/SE-
COR), Maria José de Jesus Guimarães (AC 
Mineiros), Rosimeire Teles Borges (AC Rio 
Verde), Célia Regina da Silva (CDD Jardim 
América) e Marta Alencar, diretora do Sindicato e ex-integrante da Comissão 
Nacional de Mulheres da FENTECT, participaram do XVIII Encontro Nacio-
nal de Mulheres, que este ano foi realizado entre os dias 24, 25, 26 e 27 de maio 
de 2015, em Jaboatão dos Guararapes – PE.

Curso de Formação Sindical

“Lutas de Classe” foi o principal tema do Curso de Formação Sindical des-
te ano, realizado no dia 11 de abril na Pousada do Engenho. O Curso, que é 
realizado anualmente após as eleições para delegados sindicais nas unidades, 
tem como objetivo formar os delegados para que eles possam atuar como um 
elo entre os trabalhadores e o Sindicato. Durante o curso é apresentada e dis-
cutida a história do movimento sindical, tanto no Brasil como no mundo, e a 
do SINTECT-GO; além de ser expostas as lutas e reivindicações encampadas 
pelo Sindicato.

Encontro Regional de Atendentes Comerciais

O SINTECT-GO promoveu, no dia 12 de setembro, o III Encontro Regional 
de Atendentes Comerciais de Goiás. O evento debateu, principalmente, sobre 
a conjuntura política do país, saúde do trabalhador, assédio moral e Postal 
Saúde. O Encontro foi muito importante para a organização do movimento 
sindical, uma vez que se se expôs a necessidade de ampliar a participação dos 
atendentes comerciais nas lutas da categoria.

38ª Plenária Nacional da FENTECT 

Representantes da base de Goiás participaram nos dias 20 e 
21 de janeiro de 2015 da 38ª Plenária Nacional da FENTECT, em 
Brasília/DF.

Durante a plenária, foram abordadas as más condições de 
trabalho, as deficiências na gestão do plano de saúde, a saída de 
trabalhadores no PDIA, o descumprimento do Acordo Coletivo 
vigente por parte da ECT, e principalmente a reestruturação da 
empresa e a CorreiosPar. 

Assembleia de Prestação de Contas

Em 25 de fevereiro de 2015, a Diretoria do SINTECT-GO teve 
suas contas aprovadas pela categoria durante Assembleia Geral Or-
dinária de Prestação de Contas do Exercício 2014. Toda a documen-
tação contábil da diretoria já havia sido analisada e aprovada pelo 
Conselho Fiscal, que se reuniu periodicamente ao longo de 2014 
para fiscalizar as contas do Sindicato e apreciar os balancetes. 

A realização da Assembleia é um dever estatutário e a aprovação 
das contas, sem ressalvas, reafirma o compromisso com a transpa-
rência e demonstra a seriedade e o zelo na administração do dinhei-
ro da categoria.

Luta pela revogação das MPs 664 e 665

Diante da retirada de direitos dos trabalhadores, as Centrais 
Sindicais prepararam no início do ano duas grandes mobilizações 
em defesa da classe trabalhadora pelo cancelamento das medidas 
provisórias (MPs) 664 e 665, anunciadas pelo governo no dia 29 
de dezembro de 2015.

A medida provisória 664 alterou o acesso à pensão por morte 
e ao auxílio-doença.  Já a medida provisória 665 alterou o seguro-
desemprego, abono salarial e o seguro-defeso (seguro-desempre-
go do pescador artesanal). 

Luta contra o golpe no Postalis

No dia 05 de março, foi anunciado que, para cobrir os rombos que che-
garam a aproximadamente R$5,6 bilhões, o Conselho Deliberativo do POS-
TALIS havia aprovado um aumento de 600% no percentual da contribuição 
extraordinária sobre o Benefício Proporcional Saldado (PBD), que passou de 
3,94% para 25,98%.

Em Goiás, os trabalhadores deliberaram contra o desconto durante assem-
bleia realizada no dia 19 de março. Com essa decisão, o Sindicato notificou os 
Correios, com a cópia da ata e um ofício, afirmando que os trabalhadores da 
DR/GO não concordavam com a contribuição e não autorizava a Empresa a 
fazer o desconto em seu contracheque. Além disso, foi formada 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 Fundos de Pensão), para 
combater, no âmbito do Poder Judiciário, os abusos do Postalis.

A comissão propôs ações com alcance nacional pela FENTECT, com pe-
dido de liminar de suspensão da cobrança da contribuição extraordinária na 
Justiça Comum do DF e também por sindicatos nos Tribunais dos Estados.

Após estas ações, por meio de um TAC, foi suspensa a cobrança da contri-
buição extraordinária de 25,98% por um ano.

Visitas setoriais

Cumprindo seu papel, a Diretoria Colegiada esteve presente em todas as 
unidades dos Correios da DR/GO, para informar os trabalhadores e fiscalizar 
as condições de trabalho. Vários problemas foram constatados e denunciados 
durante as reuniões, entre eles falta de efetivo, falta de motos e bicicletas, falta 
de EPIs, sobrecarga de trabalho, falta de serviço de limpeza, assédio moral por 
parte de chefias. Tais problemas foram objetos de atas e relatórios para que se 
fosse cobrado melhorias e soluções, e muitos deles foram destaques no Ecetista 
na Luta.

Luta pela regularização do endereçamento em Goiás é 
uma iniciativa do Sindicato

Graças à iniciativa do Sindicato e as parcerias realizadas para enfrentar 
o problema, a questão de endereçamento em Goiás obteve diversos avanços 
em 2015. Em razão de um convênio fechado entre a Associação Goiana de 
Municípios (AGM), parceira do SINTECT-GO nessa luta, e a Geopix, 27 mu-
nicípios foram definidos como prioritários para a organização dos endereços 
a partir do geoprocessamento. Goianésia, primeiro município a ser organi-
zado, foi distribuída geograficamente a partir da divisão das regiões e do 
cruzamento de todas as avenidas da cidade.

Além disso, o tema foi destaque em vários meios de comunicação e em 
audiências públicas na Procuradoria da República em Goiás, Câmaras de Ve-
readores de alguns municípios. 

Campanha Salarial

As reuniões de nego-
ciações da Campanha 
Salarial dos trabalhado-
res dos Correios deste 
ano duraram quase três 
meses, e após vários em-
bates, o ACT 2015/2016 
foi assinado no dia 06 
de outubro no Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST), em Brasília/DF. 

A proposta aprova-
da pela categoria man-
teve a GACT de R$ 200,00 a ser paga em duas parcelas, a primeira 
de R$150 retroativa a agosto de 2015 e a segunda de R$50,00, que 
será paga em janeiro de 2016; redução do compartilhamento dos 
tíquetes e universalização da entrega pela manhã até dezembro 
de 2016. Quanto aos benefícios manteve o reajuste de 9,56% sobre 
os tíquetes alimentação, vale cesta, reembolso creche/babá e auxí-
lio para filhos com dependência. 

Embora a maioria dos trabalhadores em Goiás não tenha de-
liberado pela greve, a diretoria do Sindicato realizou uma ampla 
mobilização em toda a base informando e conscientizando a ca-
tegoria. 

Aquisição do lote

Para ampliar o 
atendimento aos 
mais de três mil tra-
balhadores filiados 
em todo o estado, o 
SINTECT-GO adqui-
riu um imóvel de 365 
metros quadrados, 
localizado ao lado de 

sua sede na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A compra do 
imóvel só foi possível graças à gestão planejada, responsável e 
transparente da atual Diretoria.

Convênios

Visando propiciar mais qualidade de vida, com comodidades 
e facilidades aos seus filiados, o SINTECT-GO fechou convênios 
com a APROCAR, Clínica Brasil Sá, Consórcio Saga, Paz Univer-
sal e Posto Xodó. Assim, o ecetista filiado ao Sindicato conta com 
descontos na hora de comprar um carro novo, fazer um consór-
cio, abastecer o carro ou pagar um plano funerário.  A Diretoria 
planeja novos convênios para 2016.

Um ano marcado por grandes 
lutas de classe e realizações
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TST entende que atendentes não podem ser 
enquadrados como bancários

BaNco postal

Em novembro, a 
categoria ecetis-
ta perdeu uma 

grande conquista no Tri-
bunal Superior do Traba-
lho (TST). Durante uma 
sessão extraordinária re-
alizada no dia 24, o Pleno 
decidiu que é impossível 
enquadrar os atendentes 
comerciais dos Correios 
que trabalham no Banco 
Postal como bancários.  
Com a decisão, esses tra-
balhadores não poderão 
ter as garantias previstas 
aos bancários, como a jor-
nada reduzida em 6h.

O julgamento ocorreu 
de um recurso da ECT, 
Banco do Brasil e Brades-
co a uma ação individual 
proposta pelo SINTECT-
GO para enquadramento 
de um trabalhador como 
bancário. A maioria dos 
ministros, assim como 
a ministra relatora Dora 
Maria da Costa, entendeu 
que as atividades do Ban-
co Postal são adicionais e 
não tipicamente bancárias. 
Porém, o ministro Augus-
to Cesar Leite de Carvalho 
discordou parcialmente 
da decisão, pois para ele 

o trabalha-
dor deveria 
ter apenas o 
direito à jor-
nada de seis 
horas. Contu-
do, o resulta-
do foi de 11 
votos a favor 
do não en-
quadramen-
to, e 10 votos 
acompanhan-
do o enten-
dimento do ministro Au-
gusto Cesar. O desempate 
ficou por conta do voto do 
presidente.

Segundo informações 
do TST, durante a sessão, a 
ministra relatora lembrou 
da polêmica em torno da 
questão. “Enquanto al-
gumas Turmas entendem 
que não há que se enqua-
drar os empregados do 
Banco Postal como traba-
lhadores bancários, outras 
Turmas consideram que, 
se eles exercem atividades 
no Banco Postal, embora 
não se enquadrem como 
bancários, têm direito à 
jornada especial de seis 
horas.”

Contudo, o ministro 

Augusto César Carvalho 
alegou que há uma predo-
minância significativa do 
serviço bancário nas ati-
vidades realizadas pelos 
atendentes comerciais da 
ECT, uma vez que, confor-
me o TRT-GO, o percentu-
al é de 70% das atividades. 
“O que temos que levar em 
conta são os fatos, retrata-
dos pelo acórdão regional, 
e essa realidade é que, no 
caso, há predominância 
do serviço bancário”, ex-
plicou, aplicando o prin-
cípio da primazia da rea-
lidade (principio jurídico 
que vale é o que acontece 
realmente e não o que está 
escrito).

O SINTECT-GO foi 
pioneiro nas ações para 

adequação 
de jornada 
do Banco 
Postal, cria-
do em 2002 
e presente 
em 94% dos 
municípios 
brasileiros. 
Ao longo 
dos últimos 
anos o ju-
rídico do 
SINTECT-

GO propôs várias ações in-
dividuais de adequação de 
jornada de trabalho e de 
indenização por dano mo-
ral, uma vez que o núme-
ro de assaltos aumentou. 
As primeiras não tiveram 
muito êxito, pois era uma 
questão nova no judiciá-
rio. Com o passar do tem-
po, e o conhecimento da 
rotina dos trabalhadores 
de Banco Postal, as ações, 
individuais e coletivas, co-
meçaram a ser positivas. 

Apesar da decisão, o 
Sindicato continuará se-
guindo com suas ações in-
dividuais e coletivas (cuja 
algumas já estão sendo 
julgadas) uma vez que as 
ações defendem a tese da 

isonomia e não a do en-
quadramento. Caso a ação 
coletiva caia, o departa-
mento jurídico não abrirá 
mão de continuar o debate 
da tese nas novas ações in-
dividuais pela isonomia.

De acordo com a ad-
vogada Gizeli Costa, situ-
ações como essa já foram 
vistas no passado. “Já tive-
mos lutas contra súmulas, 
como a OJ 247 que tratava 
da demissão imotivada 
nos Correios, entramos 
com ações e tivemos vários 
embates no Tribunal, até 
que conseguimos reverter 
a decisão da mesma. Hoje 
o trabalhador não pode ser 
demitido sem justa causa”, 
explicou.

A discussão do enqua-
dramento do atendente de 
Banco Postal como aten-
dente bancário volta a ser 
debatida, bem como a po-
sição dos ministros, que há 
um tempo deu causa ga-
nha aos ecetistas, seguin-
do o princípio da primazia 
da realidade. O que será 
que levou os ministros a 
mudarem o seu posicio-
namento em relação a essa 
demanda? 

Em Goiás, quase todas as agências de BP 
possuem portas com detector de metal

Graças à atuação 
significativa do 
SINTECT-GO, 

quase 100% das agências 
de Banco Postal dos Cor-
reios em Goiás possuem 
portas com detector de 
metal e vigilância arma-
da. Porém, por questões 
estruturais, três agências 
em Goiânia ainda não pos-
suem as portas. 

A instalações das por-
tas e a presença de vigilan-
tes armados nas agências 
diminuíram o número de 
assaltos nas agências no 
estado. “Dados da empre-

sa mostram que os delitos 
sofreram redução de 95% 
após estas ações. Hoje o 
atendente trabalha segu-
ro, sem medo de ir para 
agência”, afirmou Dra. 
Gizeli Costa, advogada do 
SINTECT-GO. A instala-
ção de portas e contrata-
ção de vigilantes armados 
resultaram de uma Ação 
Civil Pública de 2009, que 
determinou que fossem 
instaladas portas detecto-
ras de metais em todas as 
agências de Banco Postal 
seguindo o seguinte cro-
nograma: 85 agências em 

2012, 85 agências em 2013 
e 80 agências em 2014, to-
talizando 100%.

Por questões técnicas 
ou de estrutura física, ain-
da não foram instaladas 
portas com detector de 
metais nas unidades AC 
Aeroporto Santa Genove-
va, AC Araguaia Shopping 
e AC Flamboyant Sho-
pping Center. Os Correios 
recorreram para que essas 
agências ficassem sem as 
portas, mas o Sindicato 
não aceitou, assim como o 
Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região, que 

determinou, no último 
dia 02 de dezembro, que a 
Empresa instale as portas 
detectoras de metal em até 
60 dias, sob pena de para-
lisar o BP nessas unidades.

De acordo com a Dra. 
Gizeli, em algumas unida-
des as portas são tiradas 
devido à reformas, mas 
que esse é um problema 
pontual e que deve ser 
informado ao Sindicato. 
“Eventual problema com 
a porta, falta de vigilante, 
reforma da unidade e/ou 
paralisação da porta, têm 
que ser comunicado ao 

Sindicato, para que possa-
mos atuar pontualmente, 
como ocorreu na AC UFG 
- Campus Samambaia, em 
que o atendimento de Ban-
co Postal continuará para-
lisado até o fim da refor-
ma”, ressaltou.

dENúNcia

Assédios Moral e Sexual na DR/GO

Um inquérito civil 
foi instaurado 
pelo Ministério 

Público do Trabalho – Pro-
curadoria Regional do Tra-
balho da 18ª Região para 
investigar as denúncias de 
assédio sexual e moral rea-
lizadas pelo SINTECT-GO. 
Após investigação, o MPT 
entendeu que a ECT foi 
omissa quanto à apuração 
dos assédios denunciados, 
e determinou que a mesma 
assine um TAC para por 
fim aos casos de assédio 
dentro da Empresa.

Em 2010, uma trabalha-
dora foi assediada sexu-
almente pelo então gestor 
da REVEN01, que chegou 
a convocar uma reunião 
para pedir desculpas pelo 
fato ocorrido anteriormen-
te, e alegou que o seu co-
mentário tinha sido para 
alertar a funcionária sobre 
a sua vestimenta. Os depoi-
mentos colhidos pelo MP, 
bem como uma resposta 
via e-mail em que o então 
gestor respondeu a vítima: 
“Que gatinha ...”, deixaram 
claro que o gestor ultrapas-
sou os limites de um bom 
relacionamento pessoal no 
trabalho, invadindo a inti-

midade da trabalhadora, e 
que a ECT, ciente do caso, 
não apurou o ocorrido. 

O Ministério Público 
considerou a ECT omissa, 
uma vez que não instalou 
um Procedimento Disci-
plinar Administrativo para 
apurar o ocorrido, uma vez 
que não havia outra denún-
cia contra o gestor. “... cabe 
a ela zelar pela saúde e bem 
estar no trabalho, além de 
tomar todas as medidas 
cabíveis para prevenir esse 

tipo de constrangimento 
e, caso não seja possível, 
minimizar os danos da ví-
tima e fomentar um meio 
ambiente organizacional 
profícuo”, afirmou o pro-
curador do trabalho, Antô-
nio Carlos Cavalcante Ro-
drigues no Inquérito Civil 
000478.2011.18.000/1.

Denúncias de assédio 
moral por parte do então 
gestor da REVEN 01 tam-
bém foram apuradas pelo 
MPT. Vários empregados 

relataram situações asse-
diantes e constrangedoras 
a que foram expostos por 
parte de seus superiores. 
Segundo depoimentos, 
trabalhadores eram pres-
sionados para atingir me-
tas absurdas de produção, 
gerentes eram forçados a 
pedir exoneração, perda 
de bolsa de estudo, acusa-
ção de roubo, exigência de 
retorno ao trabalho mesmo 
o empregado estando em li-
cença médica; entre outros. 

Segundo o Inquérito 
Civil 000076.2011.18.000/0, 
as investigações deixaram 
claro a existência de assé-
dio moral organizacional, 
e que ele, por sua vez, é 
institucional, pois a ECT 
respondeu que “os gesto-
res têm o dever de antes 
atender as necessidades da 
Empresa frente ao fomen-
to da saúde física e psí-
quica dos trabalhadores”  
(grifo do Inquérito Civil 
000076.2011.18.000/0). 

Uma audiência foi mar-
cada para o dia 18 de de-
zembro de 2015 para que 
um TAC seja firmado entre 
a ECT e o MPT em relação 
ao assédio moral e sexual.

É importante destacar 
que é dever de qualquer 
empregador tomar todas as 
medidas para acabar com 
qualquer tipo de assédio 
sofrido por seus emprega-
dos, bem como orientar to-
dos os trabalhadores sobre 
as providências que devem 
ser tomadas em relação a 
isso. Os assédios moral e 
sexual são temas constantes 
das palestras e cursos ofe-
recidos pelo SINTECT-GO, 
que o combate sistematica-
mente.

Após investigações, MPT conclui que Diretoria foi omissa e que os frequentes casos 
revelam que as práticas fazem parte da política institucional dos Correios em Goiás.

Operação Positus investiga má gestão no Postalis
caso dE polícia FEdEral

Foi deflagrada no úl-
timo dia 17 a Ope-
ração Positus, da 

Polícia Federal, que inves-
tiga o Postalis por má ges-
tão. Foram expedidos sete 
mandados de busca e apre-
ensão, dois em São Paulo/
SP, três em Brasília/DF, um 
em Belém/PA e um em João 
Pessoa/PB. Um mandando 
de prisão preventiva foi ex-
pedido para o ex-gestor do 
fundo, Fabrizio Neves, que 
está foragido.

A má gestão e as frau-
des, que teriam ocorrido 
de 2006 a 2011, podem ter 

causado prejuízo de R$180 
milhões ao Postalis.

Fraudes no Postalis
De acordo com o inqué-

rito policial, dois fundos de 
investimentos, que conti-
nham mais R$ 370 milhões, 
foram criados e eram geri-
dos de forma fraudulenta 
pela empresa Atlântica Ad-
ministradora de recursos, 
que tinha como responsá-
veis Fabrizio Neves, André 
Barbieri e Cristiano Giorgi 
Muller.

“A fraude consistia na 
compra de títulos do mer-
cado de capitais, por uma 

corretora americana, que 
os revendia por um valor 
maior para empresas com 
sede em paraísos fiscais li-
gados aos investigados. Em 
seguida, os títulos eram ad-
quiridos pelos fundos do 
Postalis com um aumento 
ainda maior no valor dos 
títulos. Assim, em um perí-
odo de poucos dias e, sem 
justificativa, a aquisição era 
feita por um preço mais de 
60% maior do que o real va-
lor do mercado”, esclareceu 
a Polícia Federal.

Os investigados deve-
rão responder por gestão 

fraudulenta de instituição 
financeira, apropriação de 
recursos de fundo e lava-
gem de dinheiro, e podem 

pegar pena de 2 a 12 anos 
de prisão.

*Com informações Esta-
dão
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Filiado à Fentect/CUT

SS
Veículo de Comunicação do 

SINTECT-GO • Gestão 2014/2017

Jornalista: Laryssa Machado 
(JP 3123)

Diretor de Comunicação e Imprensa: 
Wesley F. Martins

Fone: (62) 3280.4415 
Rua Anhangá , Qd.32A, Lt.25 
Vila Brasília CEP 74.911-380 
Aparecida de Goiânia (GO)

E-mail: imprensa@sintectgo.org.br

Site: www.sintectgo.org.br  
Twitter: t/sintectgo 

Facebook: f/sintect-GO

O SINTECT-GO presta sua sincera homenagem a todos os companheiros e companheiras que 
partiram durante o ano de 2015.

Wesley José Lopes
AC Quirinópolis
23/02/2015

Mercedes A.Souza Cruz
SEAO 
02/06/20145

Alcione M. Oliveira
AC Jataí
14/06/2015

João Carlos S. Santos
CDD Aparecida de Goiânia
1 º/11/2015

José Batista Teles
OTT/PNE CTCE
25/10/2015

ERRAMOS: Na matéria “Má administração, assédio moral e perseguição na Reven 01” do último Ecetista na Luta, 
Nº 159, relatamos que “O gestor anterior foi afastado após graves e reiteradas denúncias de assédios”, mas na ver-
dade as condutas investigadas pelo Ministério Público são atribuídas ao penúltimo gestor.

Concurso dos Correios foi suspenso e liminar 
autoriza a convocação dos aprovados em 2011

Os Correios, por deter-
minação do Departa-
mento de Coordenação 

e Governança das Empresas Es-
tatais (DEST), suspenderam a re-
alização do concurso público que 
estava previsto para este ano. O 
cancelamento faz parte de um pa-
cote de medidas adotado pelo Go-
verno Federal para o corte de gas-
tos. Além disso, há uma liminar 
da Justiça que impede os Correios 
de realizar um novo concurso en-
quanto não chamar os concursa-
dos em Cadastro de Reserva do 
Concurso de 2011.

O Concurso da ECT era um dos 

mais esperados do ano, pois ofere-
ceria cerca de duas mil vagas e for-
mação de cadastro de reserva para 
o cargo de agente de Correios, nas 
atividades de carteiro e operador 
de triagem e transbordo (OTT), 
em diversos estados brasileiros.

O último concurso da Empresa 
foi realizado em 2011 para 9,1 mil 
vagas, em cargos de nível médio e 
formação de cadastro de reserva, 
distribuídas pelo país. As vagas 
ofertadas nem de longe foram su-
ficientes para cobrir a demanda da 
ECT, que até hoje não chamou os 
aprovados em cadastro de reser-
va.

coNtrataÇÕEs

Em novembro de 2014, 
a juíza Audrey Choucair 
Vaz, da 15ª Vara Traba-
lhista, do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 10ª 
Região, determinou que 
ECT contratasse todos os 
concursados em Cadastro 
de Reserva do Concurso 
011/2011. Assim, enquanto 

o processo estiver vigente, 
o concurso permanecerá 
válido, não podendo ser 
aberto um novo edital.

A decisão da juíza Au-
drey Choucair atendeu um 
requerimento do Minis-
tério Público do Trabalho 
no Distrito Federal (MP-
T-DF), que ajuizou Ação 

Civil Pública, em julho de 
2013, questionando a con-
tratação de mão de obra 
temporária pelos Correios. 
O procurador Fábio Leal 
Cardoso argumentou que 
a empresa pública reno-
vava os contratos ininter-
ruptamente para suprir 
a demanda por profissio-

nais. Na ação, foi pedida 
a substituição dos tercei-
rizados por concursados 
e a prorrogação do prazo 
de validade do concurso. 
Contudo, o que se vê é a 
existência de contratos mi-
lionários com terceiriza-
dos.  

A contratação indevida 

de mão de obra terceiriza-
da nos Correios está sendo 
investigada pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Além disso, ela é tema de 
vários processos no Mi-
nistério Público Federal 
(MPF). 

Se não há contratações é 
porque a ECT não quer.

Liminar garante validade do concurso de 2011 e TCU investiga contratações irregulares

VI CORTECT
O VI Congresso Regional dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos em Goiás (CORTECT) será realizado durante os dias 30 e 31 de janeiro 

de 2016, no Auditório do Hotel Serras de Goyaz, localizado na Av. Paranaíba, nº 1445, Centro, Goiânia, a partir das 8h. 
As inscrições para delegado do VI CORTECT foram prorrogadas até o dia 08 de janeiro de 2016. Inscreva-se!
As despesas com hospedagem, transporte e alimentação dos delegados do interior serão custeadas integralmente pelo Sindicato.


