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Paralisação Nacional

Resistência e luta!

Reunidos em assem-
bleias, que acon-
teceram no último 

dia 26 de abril, os ecetistas 
de Goiás deliberaram pela 
adesão ao Dia Nacional de 
Paralisação em defesa dos 
Correios, realizada no dia 
27 de abril. Trabalhadores 
de Goiânia, Aparecida de 
Goiânia, Trindade, Senador 
Canedo, Anápolis, Inhumas, 
Cidade de Goiás, Itumbiara e 
Catalão participaram da mo-
bilização.

A paralisação faz par-
te do calendário de lutas e 
mobilização da Campanha 
Nacional Extraordinária da 
FENTECT que foi aprovada 
no XVI CONSIN – Conselho 
de Sindicatos, realizado no 
dia 20 de janeiro, em Brasília-
DF. 

A luta é contra a privati-

zação dos Correios, que está 
sendo desmantelado desde 
a implantação gradativa de 
um projeto de reestrutura-
ção e contra um pacote de 
maldades proposto pela atu-
al gestão dos Correios sob a 

justificativa de crise, que pre-
vê a retirada de direitos dos 
trabalhadores, aumento da 
exploração, fechamento de 
agências, mais sucateamento 
e a ampliação da terceiriza-
ção.

Durante a mobilização foi 
aprovada em Goiás, a manu-
tenção do estado de greve 
após o fim da paralisação. 
Os trabalhadores entende-
ram que a mobilização deve 
ser ampliada e permanente e 

que a luta por melhorias nas 
condições de trabalho e em 
defesa dos seus direitos e da 
própria ECT será intensa ao 
longo do ano.

Adesão nacional 

Além dos trabalhadores 
de Goiás, mais 20 bases sin-
dicais ligadas à FENTECT se 
mobilizaram no Dia Nacio-
nal de Paralisação. São elas: 
SINTECT/AM, SINTECT/
AL, SINTECT/CE, SINTECT/
CAS (SP), SINTECT/ES, SIN-
TECT/JFA (MG), SINTECT/
MA, SINTECT/MG, SIN-
TECT/MT, SINTCOM/PR, 
SINTECT/RN, SINTECT/
URA (MG), SINTECT/RPO 
(SP), SINTECT/DF, SINCO-
TEL/BA, SINTECT/PA, SIN-
TECT/AC, SINTECT/MS e 
SINTECT/STS (SP). 

Paralisação em Goiânia

A força e a coragem que vem do interior

Pela primeira vez nos últimos anos, Inhumas adere a mobilização. Bem Vindos!

Anápolis

Goiás

Pequenos em número, mas grandes em consciência. Em Goiás, cerca de 180 guerreiros se juntaram à direção do 
Sindicato e foram à luta por todos, contra a retirada de direitos que estão ameaçados, por novas contratações, em 

defesa dos empregos e pela manutenção do caráter público e estatal dos Correios 

Catalão

Itumbiara

Ministro das Comunicações 
ameaça cortar vale peru

A gratifica-
ção natali-
na, conhe-

cida como vale peru, 
que foi paga a todos 
os funcionários dos 
Correios no valor de 
R$891,00 no último 
ACT, pode ser can-
celada a partir deste 
ano, foi o que divul-
gou o colunista, Egí-
dio Serpa, do Diário 
do Nordeste, após conversa 
com o Ministro das Comuni-
cações, André Figueiredo.

Para o SINTECT-GO é mais 
um tradicional benefício que 
a categoria lutou arduamente 
para conseguir e que pode ser 

retirado com base no discurso 
de crise da atual direção da 
Empresa. Para impedir isso, 
só com mobilização.
*Confira o vídeo completo 
na TV SINTECT-GO (http://
www.sintectgo.org.br/novo/
comunicacao/tv-sintect-go).
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PARALISAÇÕES LOCAIS 

Péssimas condições de trabalho provocam 
onda de paralisações na DR/GO

Em 28 de abril, foi a vez do CDD JK parar e exigir providências 
Independente da 

paralisação nacional 
de 27 de abril, que tam-
bém teve a participação 
dos trabalhadores dos 
Correios de Anápolis, 
no dia 18 de abril os 
carteiros do CDD JK, 
o maior de Goiás, se 
reuniram com o diretor 
sindical Tiago Henri-
que R. dos Santos para 
discutir a situação ca-
ótica da unidade. Ao 
final da reunião houve 
um consenso pela ne-
cessidade de fazer uma 
paralisação, caso os proble-
mas da unidade continu-
assem sem providências, e 
foi elaborada uma ata com 
a assinatura dos presentes. 
Na ata, que foi encaminha-
da pelo SINTECT/GO à 
ASGET, foram registrados 

todos os problemas e as rei-
vindicações dos trabalha-
dores. Muitas demandas 
são recorrentes e de conhe-
cimento da DR/GO.     

A paralisação que foi 
realizada no dia 28 de abril 
contou com a adesão de 
cerca de 90% dos carteiros 

do CDD e revela o nível da 
indignação com as precá-
rias condições de trabalho 
e com as trapalhadas da 
gestão local. Com faixas e 
cartazes, os trabalhadores 
passaram o dia protestando 
na porta do CDD e aprovei-
taram a oportunidade para 

distribuir uma carta aberta 
à população. Na carta eles 
pedem o apoio e a compre-
ensão dos moradores da ci-
dade e esclarecem que não 
são culpados pelos trans-
tornos causados.  

Nas ruas, os carteiros es-
tão sendo vítimas de cons-

trangimentos, insultos 
e até agressões físicas 
dos clientes insatisfeitos. 
Nas rádios e em toda a 
imprensa local são cons-
tantes as reclamações de 
atrasos.

Os trabalhadores de-
monstram preocupação 
com a qualidade do ser-
viço prestado à popula-
ção, que segundo eles 
está sendo mal atendida, 
inclusive na hora de reti-
rar objetos no guichê de 
atendimento do CDD. 
Há muita demora, pois 

também não há uma quan-
tidade suficiente de funcio-
nários no setor de registra-
dos. Irritados, os clientes 
partem para a agressão ou 
ficam resmungando em fi-
las que tomam a calçada 
diariamente. 

Em protesto no dia 29/03, e com razão, trabalhadores cruzaram os braços por 24h para denunciar e exigir providências quanto à 
sobrecarga de trabalho, o déficit de funcionários, a falta de climatização, a inadequação dos prédios, entre outros problemas 
que se arrastam há tempos. Na busca de soluções, o SINTECT/GO já havia alertado os gestores da DR/GO sobre a situação 

destes trabalhadores, em várias ocasiões e documentos. O descaso e a inércia foram o estopim. Companheiros de outras unidades en-
saiam paralisar também, é o caso do CDD Trindade.

O maior CDD de Goiânia vivencia um caos. 
Trabalhadores sofrem com a falta de pessoal, 
com o apertado espaço físico e com abusos co-
metidos pela supervisão. Além da descarada e 
indiscutível necessidade de mais contratações e 
do alto índice de absenteísmo, há muito tempo 
a equipe vem sendo desfalcada e não se faz as 
devidas reposições. Há uma rotina de carteiros 
que “pedem conta”, que são demitidos, que são 
reabilitados, que são deslocados para o setor de 
registrados, que foram transferidos, que foram 
promovidos para a supervisão e atuam lá ou em 
outras unidades. Cadê a gestão e o planejamen-
to dessa unidade? 

CDD Bandeiras

Cansados de ouvir as velhas promessas de re-
formas de ampliação e adequações no prédio 
e outras melhorias na unidade, que até hoje 
não foram cumpridas pela Diretoria regional 
e que, inclusive, foram feitas durante discur-
sos em confraternizações, os carteiros de Jataí 
também resolveram paralisar as atividades 
em atitude de protesto e para reivindicar. Por 
lá, há um total desconforto e falta de espaço, 
principalmente, para realizar a triagem e a 
manipulação das encomendas embaraçosas e 
outros pacotes. 

Pode ser chamada de UD “Cubículo”. Dentre 
outros problemas, o protesto foi motivado pelas 
péssimas condições ambientais de trabalho. Lá 
falta climatização e os carteiros trabalham es-
premidos pela falta de espaço. Há tempos que 
a Diretoria Regional vem “empurrando com a 
barriga” a transferência para um novo prédio. 
O atual chegou a ser interditado pela vigilância 
sanitária e várias vezes os carteiros ameaçaram 
cruzar os braços, mas acabavam recuando e 
dando um voto de confiança aos gestores. Com 
o passar do tempo, a situação se agravou, o Di-
retor Regional não honrou compromissos assu-
midos, e foi deflagrada a paralisação. 

CDD Jataí UD Senador Canedo
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Reunião com a GERAE e CAE’s

Trabalhadores discutem problemas da unidade durante reunião

Triagem por CEP 

Na busca de soluções, Sindicato se reúne com GERAE

Dentre os principais pro-
blemas que motivaram a 
paralisação, estão o impac-
to negativo da triagem por 
CEP e a evidente falta de efe-
tivo. Sem um planejamento 
adequado, sem avaliar os 
impactos, sem um prévio 
e competente treinamento 
dos trabalhadores, e sem 
uma ampla divulgação da 
necessidade do uso correto 
do CEP junto aos morado-
res, foi implantada a triagem 
por CEP na unidade. Desde 

então, o CDD que já vinha 
capengando devido a um 
crescente aumento da carga 
e a um déficit de pelo menos 
17 carteiros apontados no 
último SD, “vive empaste-
lado”. 

Técnicos, gestores e 
CAE’s da DR/GO afirmam 
que o novo método de tria-
gem é uma inovação que 
veio para facilitar e agilizar 
a atividade dos carteiros, e 
também alegam, em tom de 
chantagem, que a implanta-

ção é uma condição 
prevista no Acordo 
Coletivo para as-
segurar a entrega 
pela manhã. Ainda 
que sejam boas as 
intenções dos ges-
tores da DR, estes 
parecem fechar os 
olhos para a reali-
dade, ou no míni-

mo ignoram que uma coisa 
são as regras e toda a teoria 
contida no manual do novo 
método, e outras, bem dife-
rentes, são as particularida-
des do CDD e da cidade, que 
certamente não estão sendo 
levadas em consideração.

No CDD há uma roti-
na de distritos parados e os 
trabalhadores vivem sub-
metidos a dobras diárias 
por conta da falta de fun-
cionários. Em Anápolis, há 
um gravíssimo problema de 
endereçamento e a grande 
maioria dos moradores não 
se preocupa com o uso do 
CEP correto. Até mesmo a 
Prefeitura da cidade postou 
milhares de carnês do IPTU 
sem informar o CEP. Para 
tratá-los, tiveram que voltar 
atrás adotando a triagem 
por bairro e logradouro, e 
mesmo assim não conse-

guiram entregar dentro do 
prazo.

Os carteiros asseguram 
que enquanto não forem 
resolvidos esses gargalos, o 
novo método é improdutivo 
e não tem como dar certo no 
CDD. Eles estão revoltados 
com o retrabalho. O resul-
tado até agora tem sido um 
amontoado de pilhas e mais 
pilhas de caixas com corres-
pondências que possuem 
CEP incorreto (MD – mal 
direcionado), certamente 

atrasadas, e que por não po-
derem ser devolvidas, são 
submetidas a novas triagens. 
Há relatos de que por quase 
uma semana os carteiros fi-
caram apenas triando as cor-
respondências, nem sequer 
conseguiram manipulá-las. 

Onde os “iluminados” 
da DR/GO estavam com a 
cabeça quando decidiram 
implantar esse projeto pi-
loto, da triagem por CEP, 
justamente nos CDD’s de 
Anápolis?

Como não bastasse os 
problemas descritos acima, 
para agravar ainda mais o 
quadro, não há um padrão 
sendo observado na orga-
nização do trabalho. Aliás, 
o que se constata é a falta 
de organização, de práticas 
de boa gestão de pessoas e 
de bom senso. Decisões têm 
sido tomadas de improviso 
e sem avaliar as circunstân-
cias e os impactos que po-
dem causar.

Os trabalhadores de-
nunciam a indefinição de 
comando, e já nem sabem 
a quem acatar. Ao sabor 

do vento são dadas ordens 
divergentes e conflitantes 
sobre as mesmas questões, 
por autoridades distintas, 
e nada é documentado. 
Exemplo disso são as dife-
rentes orientações quanto 
ao que fazer com o acúmulo 
de MD, um dos entraves ao 
bom andamento da opera-
ção.

Ora fala-se em colocar 
o CEP correto em uma por 
uma, ora fala-se em fazer 
a triagem destes objetos 
à moda antiga. Teve até a 
ocasião em que o atual ge-
rente de Macrorregião pas-

sou pela unidade 
e orientou que as 
correspondências 
cujo CEP esteja in-
correto sejam de-
volvidas. Também 
há denúncias de 
que uniformes ex-
clusivos para car-
teiros estejam sen-
do utilizados por 

MOT’s. O que é proibido.
Também há desrespeito 

e indefinição quanto ao ho-
rário de intervalo de almo-
ço dos trabalhadores. Este 
costuma ser alterado várias 
vezes durante a semana, de 
acordo com a conveniência 
da chefia.

Mais grave ainda é a 
questão do período de dis-
tribuição externa. Embora 
as unidades da cidade de 
Anápolis estejam listadas 
entre aquelas em que se 
garantiu a entrega pela ma-
nhã, em anexo do Acordo 
Coletivo, no CDD JK há 
carteiros que entregam pela 
manhã, outros na parte da 
tarde e, ainda tem aqueles 
que passam o dia todo na 
rua. Que carteiro aguenta 
essa condição?

Existe ainda a implicân-
cia e o capricho da gerência 
da unidade em não permi-
tir que os carteiros motoci-
clistas, também titulares de 

distritos 
comuns, 
possam 
fazer a 
entrega 
pela ma-
nhã. 

Vale 
lembrar 
que a 
entre-
ga pela 
manhã 
é uma 
questão 
de saúde 
do traba-
lhador e 
que esta 
prática, entre os carteiros 
motociclistas, não compro-
mete a operação. Além dis-
so, a falta de referência aos 
carteiros motociclistas na 
cláusula que trata da en-
trega pela manhã no atual 
Acordo Coletivo é uma la-
cuna na redação do mesmo, 
e não um impeditivo para 

eles assim procederem.
Os carteiros revelam que 

na verdade a entrega pela 
manhã tem sido comprome-
tida, na maioria das vezes, 
por conta da insuficiência 
de pessoas para lançar os 
objetos em lista, no setor de 
registrados. Resolvido esse 
problema, eles conseguem 
sair mais cedo para a rua. 

Gestão trapalhona

Na tarde do último dia 
02 de maio foi realizada 
uma reunião para tratar 
com profundidade todos 
os problemas do CDD.  Es-
tiveram presentes, repre-
sentando a ECT, Antônio 
Carlos (GERAE), Lucione 
Fábio e Renato Neiva, am-

bos, CAE’S. Representando 
o SINTECT/GO, os direto-
res Wesley Martins, Tiago 
Henrique e Edimar Ferrei-
ra, e representando os tra-
balhadores do CDD JK, o 
carteiro Elvis Mendes.

Na oportunidade, os 
sindicalistas propuseram 

a imediata suspensão da 
triagem por CEP e a ma-
nutenção da entrega das 
correspondências somente 
pela manhã para todos os 
carteiros. Também se exigiu 
que sejam tomadas todas as 
medidas necessárias para 
colocar a casa em ordem, 

incluindo a padro-
nização na organi-
zação das ativida-
des e nos horários, 
bem como uma so-
lução urgente para 
o Setor de Objetos 
Registrados.

• Suspensão da triagem por CEP;
• Mais contratações;
• Entrega somente pela manhã de forma 
definitiva;
• Troca urgente das bicicletas;
• Definição quanto ao horário de almoço;
• Melhorias na iluminação do refeitório;
• Melhorias na climatização da unidade;
• Redução de ruídos, em especial daque-
les provocados pelo caminhão de carga e 
descarga;
• Fornecimento regular de protetor solar;
• Conserto do elevador de carga. 

Principais reivindicações 
dos trabalhadores

Empastelamento no CDD JK

Filas de clientes são formadas diariamente 

Por Wesley Furtado Martins
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Nova diretoria assume provisoriamente a associação com a missão, de após regularizar sua situação contábil e 
jurídica, promover a sua democratização e transferir a gestão aos associados. É o resgate de mais um compro-

misso de campanha da atual direção do SINTECT-GO.

HONRANDO COMPROMISSOS

Sindicato avança rumo à Democratização da ARCO

Após várias ações, 
negociações e 
insistência da 

direção do Sindicato, final-
mente está em curso o pro-
cesso de democratização 
da Associação Recreativa 
dos Correios de Goiás e To-
cantins – ARCO/GT. 

A ARCO é uma asso-
ciação que tem como fi-
nalidade a promoção de 
atividades de lazer, entre-
tenimento, cultura, esporte 
e integração entre os traba-
lhadores ecetistas. Toda-
via, a grande maioria dos 
trabalhadores associados à 
ARCO sempre se queixou 
da falta de transparência 
e democracia na gestão, 
da escassez de vantagens 
e benefícios, das poucas e 
limitadas opções de lazer, 
esporte e recreação, do des-
cuido com o patrimônio 
imóvel, etc. Além disso, 

inexistiam 
ações con-
cretas que 
vislumbras-
sem pers-
pectivas de 
mais traba-
lhadores se 
interessarem 
em filiar.

A ques-
tão da democratização da 
ARCO é uma demanda an-
tiga da categoria ecetista, 
tanto que foi tema de edi-
ções anteriores deste Jornal 
e objeto de discussão em 
várias assembleias e reuni-
ões com os trabalhadores, 
e também, sempre foi um 
compromisso da atual di-
reção do sindicato, agora 
cumprido. 

A Diretoria do Sindi-
cato sempre estranhou e 
questionou o fato dos tra-
balhadores sustentarem a 

Associação com suas con-
tribuições mensais e não 
poderem participar demo-
craticamente da gestão, de 
não haver a regular pres-
tação de contas do uso dos 
recursos financeiros e nem 
sequer publicações das 
poucas ações promovidas. 

Desde já, aproveita-se 
esta edição do Jornal para 
comunicar que os tradi-
cionais eventos realizados 
pela Associação, a exem-
plo do campeonato de 
futebol, festa junina e ou-
tros, serão mantidos e já 

estão sendo 
organiza-
dos.  

O SIN-
TECT/GO 
ainda rea-
firma que 
a atuação 
de alguns 
dirigentes 
sindicais a 

frente da Associação, nesse 

período de transição, tem 
como objetivo principal 
assegurar o fim das indica-
ções e promover a sua am-
pla democratização. 

Graças a atuação firme 
do Sindicato, que não pou-
pou esforços em honrar 
mais um compromisso, co-
meça a democratização da 
ARCO.

A luta do sindicato pela democratização da ARCO não começou agora
Há anos o Sindicato vinha brigando pela 

democratização da ARCO, e chegou a entrar 
com uma representação no Ministério Público 
Federal, em 2011, contra a diretoria da Associa-
ção, solicitando também a intervenção no sen-
tido de obrigar a entidade a realizar eleições 

diretas, conforme Código Civil 2002. Como 
os associados não tinham voz e muito menos 
participação na ARCO/GT, eles chegaram a 
propor ao SINTECT-GO que promovesse uma 
campanha de desfiliação.

Além de não promover eleições para que os 
associados escolhessem seus 
representantes, a ARCO/GT 
também não prestava contas, 
muito menos divulgava os 
balanços contábeis.

Graças a atuação firme do 
Sindicato, que não poupou 
esforços para honrar mais um 
compromisso, começa a de-
mocratização da ARCO.

• Analisar e revisar o Estatuto da ARCO/GO, adequando-o ao Código 
Civil; 
• Convocar assembleia para prestação de contas e mudanças estatutárias;
• Torná-la independente da ARCO de Brasília/Matriz
• Fazer o inventário de seu patrimônio;
• Constituir profissionais habilitados tanto para a prestação de contas dos 
exercícios anteriores, quanto para acompanhar e promover passo a passo a 
democratização da entidade;

Algumas ações que serão realizadas durante o período
de transição para um novo modelo de Associação

• Diretoria indicada por 
meio de portaria do Dire-
tor Regional;
• Não prestava contas nem 
exibia balancetes contábeis;
• Não publicava perió-
dicos ou informativos de 
suas ações;

• Após sua total regularização, 
haverá a participação dos asso-
ciados em sua administração por 
meio de futuras eleições;
• Transparência total e regular 
prestação de contas;
• Garantia da ampla divulgação 
das ações que serão promovidas.

Administração da ARCO
Como era Como será

Eziraldo Santos Vieira – Presidente
Francisco Antônio de Sousa – Primeiro Vice-Presidente
Valdeir Pimenta de Paula – Segundo Vice-Presidente
Raimundo José Vieira da Silva – Diretor Financeiro
Wesley Furtado Martins - Diretor de Patrimônio
Marcelo Martins da Silva – Diretor de Esportes
Ueber Ribeiro Barbosa - Diretor Sócio-cultural
Alan Sebastião de Jesus – Diretor de Administração

Suplentes
 João Ferreira de Jesus
Uander Marcos de Paula e Silva
Edmar Ferreira dos Santos

Composição da Diretoria Provisória

Matéria publicada no Ecetista na Luta edição Nº 122, fevereiro/2011
Em 2010 o SINTECT-GO fez um abaixo assinado 
pela democratização da ARCO



E
ce

ti
st

a
 n

a
 L

u
ta

 •
M

ai
o 

de
 2

01
6

5

POSTALIS

Seminário esclarece dúvidas, e 
trabalhadores aprovam a iniciativa

Diante da cobran-
ça extraordinária 
de 17,92% sobre 

o benefício proporcional sal-
dado, e o déficit bilionário no 
Postalis, os ecetistas começa-
ram a se questionar se com-
pensava continuar pagando, 
se deveriam se desligar do 
plano e o que poderiam vir 
a perder com essa decisão. 
Para sanar essas e outras dú-
vidas, o SINTECT-GO reali-
zou no último dia 30 de abril 
o Seminário Postalis, na sede 
da CUT-GO, que teve como 
palestrante a presidente da 
Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de 
Pensão (ANAPAR), Cláudia 
Ricaldoni, e contou com a 
participação da assessora ju-
rídica do Sindicato, Drª Gizeli 
Costa .

O Seminário foi inicia-
do com a exibição do vídeo 
“Contribuição Extraordinária 
Postalis”, produzido por en-
tidades do Movimento Sin-
dical dos Correios, e ao longo 
de sua exibição, Cláudia Ri-
caldoni foi explicando cada 
informação apresentada. 

Cláudia afirmou que a 
situação crítica do Postalis 
ainda pode ser revertida, 
caso contrário o fundo já teria 
sido liquidado pela Previc, e 
desaconselhou os participan-

tes, princi-
palmente 
os mais 
antigos, 
a se des-
ligarem 
do Plano, 
sob o ar-
gumento 
comprova-
do de que 
estariam 
renunciando a mais de 90% 
dos seus direitos.

A origem do Rombo do 
Postalis, segundo a palestran-
te é resultado de uma con-
junção de fatores, entre eles 
o desrespeito à lei que limita 
investimentos arriscados e a 
falta de fiscalização. Ela não 
vê problemas nas indicações 
políticas para a direção do 
Fundo, pois este é o mesmo 
sistema adotado em quase to-
dos os fundos de pensão das 
Estatais. Segundo ela, o pro-
blema foi a indicação de gen-
te desonesta, que saqueou o 
Fundo, desviou recursos e es-
tão sendo investigados e pro-
curados pela Polícia Federal.

Houve falhas na fiscaliza-
ção do fundo pela Previc, e 
pela patrocinadora, que indi-
cou a maioria dos executivos 
e conselheiros. Outro pro-
blema é o desinteresse dos 
participantes em fiscalizar a 

atuação daqueles que admi-
nistram o Fundo. Realidade 
que precisa mudar urgente-
mente.

Recentes mudanças es-
tatutárias permitem eleger 
membros para a diretoria, e 
não apenas para o Conselho 
Deliberativo, escolher bem 
os candidatos e fiscalizar a 
atuação deles ganha grande 
importância.

Para o cartei-
ro do CDD Jataí, 
Admilson Alves 
do Carmo, o Se-
minário Postalis 
foi muito provei-
toso. “Aprende-
mos muita coisa, 
todas as minhas 
dúvidas foram sa-
nadas”, disse. Se-
gundo Admilson, 
ele tinha dificul-
dades na hora de 
fazer os cálculos, 
principalmente 

para decidir 
se ia ficar 
ou sair do 
BD saldado. 
“Agora eu 
consigo fazer 
esses cálculos 
e orientar ou-
tras pessoas 
a como fazer 
esses cálculos 
tam-

bém. O seminário foi 
muito importante, e 
as pessoas que não 
vieram, perderam. 
No meu CDD são 40 
trabalhadores, e ape-
nas eu vim, ou seja, 
39 pessoas ficarão 
no escuro, sem saber 
das informações ex-
plicadas aqui”, finali-

zou.  A aposentada Edelvais, 
do CDD Coimbra, também 
aprovou a realização do Se-
minário. “Eu vim mesmo 
para tirar minhas dúvidas, 
decidir o que eu vou fazer em 
relação ao Postalis”.

O Sindicato, devido a 
grande importância do tema, 
não descarta a possibilidade 
de realizar novos seminários.

Para resgatar seu benefício acumulado sal-
dado, o trabalhador precisa ter 58 anos, estar 
aposentado e desligado da ECT. Assim, para 
calcular o valor do benefício acumulado, o tra-
balhador precisa:
 Saber o valor de seu Benefício Proporcional 
Saldado (BPS), que está descrito em seu contra-
cheque. Vale lembrar que o valor do BPS varia 
de trabalhador para trabalhador, em função do 
valor contribuído até o saldamento do Postalis, 
que ocorreu em 2008.
Vamos usar como exemplo um carteiro de 44 
anos, cujo BPS é de R$352,35;
Sua contribuição extraordinária será de 
R$352,35 x 0,1792 (17,92% de contribuição ex-
traordinária) = R$63,12 de contribuição extra 

por mês;
A expectativa de vida considerada é de 83 anos, 
e como este trabalhador se aposentará com 58 
anos, ele receberá o benefício por 25 anos, pois 
83 – 58 = 25;
Para saber o valor de prestações que ele terá 
que receber, é só multiplicar os 25 anos por 13 
parcelas, sendo 12 meses + o 13º, assim 25x13 = 
325 parcelas;
Assim, é só multiplicar o BPS do trabalhador 
por 325 parcelas, R$352,35 x 325 = R$114.513,75;
Deste valor é preciso tirar a a taxa adminis-
trativa, que é 9% - Assim, R$114.513,75 x 0,9 
= R$10.306,23 de contribuição de aposenta-
doria ao longo dos anos. Subtraindo o valor 
da contribuição do valor recebido, teremos 

R$114.513,75 - R$10.306,23 = 104.207,52;
Como o trabalhador tem 44 anos de idade e vai 
se aposentar aos 58 , ele teria que fazer uma 
contribuição extra de 14 anos (58 - 44 = 14). As-
sim, 14 anos x 13 parcelas = 182 contribuições. 
Multiplicando 182 por x R$63,12 que é o valor 
de sua contribuição extraordinária mensal, a 
sua contribuição ao final dos 14 anos seria de 
R$11.488,42 reais acumulados. 
Subtraindo esse valor dos R$104.207,52, ele re-
ceberia o valor liqui-
do de R$ 92.712,10.
Contudo, esse valor 
não vem explicito no 
contracheque.

Simulação: Saiba como calcular o valor do seu Benefício 

O trabalhador acima tem o direito ao acumulado de R$92.712,10, mas ao se desligar do plano, ele abriu mão de receber essa quantia e receberá apenas o 
seu valor de resgate, que segundo o seu contracheque é de R$ 5.934,09. Contudo, ele só poderá receber esse valor quando se aposentar e desligar da ECT.

Se eu sair do plano, o que recebo?

• Mudança no perfil de investi-
mento;
• Cobrar RTSA da ECT;
• Alterar o Regulamento do 
PBDS para migrar para o Postal/
Prev;
• Executar as garantias;
• Responsabilizar o administra-
dor BNY Mellon;
• Reduzir a Reserva matemática 
(passivo), reduzindo o benefício;
• Garantia de que a parte da pa-
trocinadora será paga, mesmo se 
privatizar ou com participação 

privada, com garantias para os 
empregados;
• Responsabilizar os administra-
dores penalmente;
• Responsabilizar o Estado, uma 
vez que a Previc não exerceu o 
seu papel que é de fiscalizar, e o 
Ministério das Comunicações, 
pois quatro integrantes da Dire-
toria do Postalis foram indicados 
pelos Correios;
• Orientar os trabalhadores em 
relação ao voto na eleições para  
seus representantes.

Medidas que podem ser adotadas para salvar o Postalis

Plano de equacionamento do antigo BD, que prevê cobrança de contribuição extraordinária de 17,92% 
durante 23 anos, começa a vigorar a partir deste mês. 
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NEGLIGÊNCIA

Deficiente organização do trabalho e falta de 
ergonomia adoecem trabalhadores no CTCE

Não são recentes 
as denúncias e 
reclamações dos 

Operadores de Triagem e 
Transbordo (OTT’s) rece-
bidas pelo SINTECT-GO, 
quanto às inadequadas e 
precárias condições em que 
suas atividades são reali-
zadas, e nos últimos meses 
elas só aumentaram. Há 
queixas de descumprimen-
to do Acordo Coletivo, so-
bretudo, na adoção de me-
lhorias na padronização dos 
processos, no fornecimento 
regular de equipamentos e 
na ausência de práticas er-
gonômicas, que visam pre-
servar a saúde.

A atividade exercida 
pelos OTT’s consiste no 
tratamento e manuseio de 
objetos postais de vários 
formatos, pesos e tamanhos, 
o que acaba sujeitando-os a 

aquisição de 
diversas do-
enças, como: 
problemas 
de coluna, 
LER/DORT, 
entre outros. 
Assim, o 
ACT 2015/16 
proíbe, no 2º 
parágrafo da 
cláusula 37, 
a realização 
deste traba-
lho continu-
amente em pé, respeitando 
o peso máximo previsto, 
que é 30 kg. Além disso, a 
cláusula 38 diz que a “ECT 
se compromete a imple-
mentar programas voltados 
a promoção da saúde e pre-
venção de doenças no tra-
balho”, e a cláusula 40 ga-
rante que a ECT continuara 
desenvolvendo campanhas 

para prevenção 
de doenças e pro-
moção da saúde, 
e desenvolvendo 
estudos ergonô-
micos. 

Contudo, no 
CTCE vem acon-

tecendo exatamente o con-
trário: malas e caixetas de 
triagem em formatos emba-
raçosos chegam a pesar mais 
de 47 kg, OTT’s trabalhando 
continuadamente em pé por 
longas horas, normas de 
segurança ignoradas, falta 
de ginástica laboral, entre 
outros. A fiscalização, que 
deve ser feita por técnicos, 
gerentes e coordenadores, 
alcança apenas a produção 
e prazos de encaminha-
mento, mas não leva em 
consideração as normas de 
segurança e medicina do 
trabalho, o ACT em vigor, 
ergonomia, e muito menos 
a preservação da saúde 

dos tra-
balhado-
res.

Para 
buscar 
solução 
para os 
proble-
mas, 
o SIN-
TECT-
GO pro-
tocolou 
um novo 
ofício, 

onde solicita que a DR/GO 
se pronuncie sobre as recla-
mações dos trabalhadores, 
inclusive se há algum estu-
do ergonômico em curso no 
CTCE para prevenir LER/
DORT; Quais campanhas 

de prevenção de doenças 
ou de promoção da saúde 
relacionadas às atividades 
dos trabalhadores OTT’s 
em Goiás, foram realizadas 
anteriormente;  bem como 
sobre as providências toma-
das em cumprimento aos 
itens de I a VI da Cláusula 
Segunda do TAC – Termo 
de Ajustamento de Conduta 
nº038/2007 da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 
10ª Região, que trata sobre 
adoção de ergonomia na 
Empresa; e cópias do PCM-
SO – Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacio-
nal e do PPRA – Programa 
de Prevenção de Riscos Am-
bientais de todos os setores 
operacionais do CTCE.

Gestores fazem vistas grossas para problemas e condições de trabalho que afetam a saúde dos OTT’s ao descum-
prirem normas de segurança e medicina do trabalho e cláusulas do Acordo Coletivo vigente.

Graças ao seu trabalho árduo, nos bastidores da atividade postal, milhares de encomendas 
chegam ao destino diariamente. Nesta data especial, o SINTECT-GO reconhece a importância 
destes trabalhadores nas atividades da Empresa e principalmente nas lutas da categoria e apro-
veita para renovar protestos de estima e consideração.

Parabéns OTT’s! Que nesta data, a cada ano, seja dia para comemorar novas conquistas!
Nossas sinceras homenagens a todos os OTT’s da DR/GO

Diretoria Colegiada do SINTECT-GO

24/04 - Dia do OTT

Bursite; Tendinite; Lesão no supra 
espinhoso; Lesão acromioclavicu-
lar no ombro; Epicondilite; Sinovi-
te; e Hérnia discal lombar.

Doenças que mais acometem 
os OTT’s

O SINTECT-GO ingressou com 
ações individuais na Justiça do 
Trabalho cobrando o adicional de 
periculosidade, no valor de 30%, 
para os trabalhadores que utili-
zam empilhadeiras para exercer 
sua atividade. Estes trabalhadores 
estão sujeitos a acidentes e conse-
quentemente lesões gravíssimas 
por manipularem o gás GLP (uti-
lizado na empilhadeira). Algumas 
ações já tiveram sentença favorá-
vel e estão em fase de recurso.

Ação das Empilhadeiras
O SINTECT-GO encaminhou vários ofí-
cios solicitando que a Empresa se pro-
nuncie em relação às denúncias feitas 
pelos trabalhadores, bem como se exis-
tem estudos ergonômicos em curso no 
CTCE para prevenir LER/DORT. Além 
disso, caso a omissão e o não atendi-
mento as reivindicações dos trabalhado-
res persista, o SINTECT-GO pretende:

- Representar ao Ministério Público;
- Solicitar fiscalização da Superinten-
dência Regional do Trabalho;

- Intensificar a fiscalização in loco de 
todo o processo produtivo e em todos 
os setores do CTCE, com vistas a iden-
tificar as falhas, omissões e abusos que 
podem comprometer a saúde;
 - Realizar uma campanha de conscien-
tização dos trabalhadores quanto à im-
portância da preservação da saúde, atra-
vés de reuniões e materiais específicos;
O Sindicato também estuda a viabilida-
de jurídica para propor uma ação judi-
cial para que a ECT seja multada com 
base no descumprimento do ACT.

Providências e ações do SINTECT-GO
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PANORAMA JURÍDICO 

Fique por dentro das Ações Judiciais do seu Sindicato

PCCS 95

AADC + Adicional 
de Periculosidade

Diárias

Banco Postal

FGTS

Reflexos do 
Vale Alimentação

Horas Extras

Cobrança das progressões salariais (steps) por antiguida-
de e mérito.

 
Ação para cobrar a acumulação do AADC + Adicional de 
Periculosidade para os carteiros motociclistas e reflexos.

Ação para obrigar a ECT a integrar a parcela das diárias 
ao salário do trabalhador para o cálculo dos reflexos e pa-
gamento do retroativo.

Ações individuais de adequação de jornada de trabalho 
para os atendentes de Banco Postal de 8h para 6h.

Correção do FGTS com a taxa referencial mais 0,5% ao mês, se 
a Selic for superior a 8,5% ao ano; ou taxa referencial mais 70% 
da Selic ao ano, se a Selic for abaixo que 8,5%.

Ação de reconhecimento da natureza salarial do Vale Ali-
mentação para fins de cálculo e incorporação dos reflexos 
trabalhistas, como um terço das férias, 13º salário, anuê-
nios, adicionais, FGTS, entre outros, vencidos nos últimos 
cinco anos para os trabalhadores admitidos até 1989.

Corrigir o pagamento das horas extras, uma vez que 
a ECT não o faz com base no total das verbas salariais 
dos trabalhadores, deixando de incidir no cálculo várias 
parcelas que integram a remuneração.

Efetuada a juntada das fichas cadastrais e financeiras, o processo passa 
para a fase de cálculo quanto ao percentual de realinhamento e as par-
celas vencidas (retroativo).

Propostas ações individuais e individuais plúrimas (grupo de dez 
trabalhadores) com várias sentenças favoráveis na primeira instância e 
numa turma do TRT.

Execução. Aguardando o juiz decidir sobre a expedição de RPV – Re-
quisição de Pequeno Valor – dos créditos incontroversos. Foi pedido ao 
juiz que dê a ordem de pagamento dos créditos, com os quais a ECT e o 
SINTECT-GO concordam com os valores.

O TST está reformando as decisões procedentes dos Tribunais do Tra-
balho em todo o Brasil para afastar a jornada de 6h. Estão sendo propos-
tos recursos no STF.

O Sindicato está recebendo a documentação (Extrato FGTS de 1999 em 
diante - retirado na própria Caixa Econômica- , documentos pessoais, 
comprovante de endereço e ficha cadastral) para propor as demandas 
até 17/06/2016. Não perca o prazo!

O Sindicato está recebendo a documentação ( Documentos pessoais, 
comprovante de endereço, ficha cadastral e ficha financeira de 1988 em 
diante) para propor as demandas até 17/06/2016. Não perca o prazo!

O Sindicato está recebendo a documentação (Documentos pessoais, 
comprovante de endereço, ficha cadastral e ficha financeira dos últi-
mos cinco anos e três ou mais contra cheques em que conste o exercício 
de hora extras – escolher os meses que mais executou horas extras)  
para propor as demandas até 17/06/2016. Não perca o prazo!

OBJETO PROCESSOS     FASE

FISCALIZAÇÃO

Sindicato protocola representação no MPF
para que obra na AC Trindade seja investigada

O SINTECT-GO fez 
uma representa-
ção no Ministério 

Público Federal de Goiás 
(MPF-GO), solicitando a in-
vestigação da obra de refor-
ma da AC Trindade, avalia-
da em mais de R$726 mil. O 
Sindicato considera um valor 
muito alto, principalmente 
diante do déficit já anunciado 
pela ECT.

A AC Trindade há tem-
pos precisava de substituição 
do sistema de refrigeração, 
revisão do sistema elétrico e 
pintura da fachada. Contu-
do, como informado na edi-
ção 161 do Ecetista na Luta, 
(confira errata a baixo), o pro-
cesso de licitação foi realiza-
do para prestação de serviços 

especializados em adequa-
ções de paredes, pisos e tetos; 
divisórias de ambientações 
internas, esquadrias metáli-
cas, ferragens, vidros, acaba-
mentos, pintura, instalações 
elétricas, instalações hidros-
sanitárias, estrutura metálica, 
comunicação visual, painéis, 
climatização dos ambientes 
e instalações de sistema de 
alarme e circuito fechado de 
televisão. O que aparente-
mente seria uma obra em tor-
no de R$100.000,00 (cem mil 
reais) está orçada em cerca 
de R$726.000,00 (setecentos e 
vinte e seis mil).

Para o SINTECT-GO, este 
é um valor altíssimo, principal-
mente, para uma Empresa que 
anuncia aos trabalhadores e à 

população em geral que está 
com um déficit acumulado 
de mais de R$2.000.000.000,00 
(dois bilhões de reais). Além 
disso, ela também já anunciou 
que em setembro 
de 2016 não terá 
condições de arcar 
com a folha de pa-
gamento. 

A Diretoria Regional de 
Goiás, no seu direito de res-
posta, enviou uma nota ao 
Sindicato explicando que 
todo o processo licitatório 
teve acompanhamento da 
“CAPEA – Comissão de 
Avaliação do Planejamento 
e Execução Administrativa, 
e que os serviços são com-
patíveis com o estabelecido 
e todos os preços utilizados 
nos projetos de engenharia 
dos Correios são tabelados 
por órgãos oficiais, tais como 
Agetop e Caixa Econômi-
ca Federal, por meio do SI-

NAPI – Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil”. Ainda 
de acordo com a ECT, a obra 
na AC Trindade foi deter-
minada a partir de critérios 
técnicos e que já era planeja-
da desde a retirada do CDD, 
que funcionava no mesmo 
prédio (confira no site do 
SINTECT-GO a nota da ECT 
na íntegra).

Novas informações serão 
publicadas assim que o MPF 
analisar o pedido de inves-
tigação solicitado pelo SIN-
TECT-GO.

ERRATA: Na matéria “Superfaturamento na AC Trindade: Obras custarão 
mais de 725 mil aos cofres da Regional” do Informativo Ecetista na Luta do 
mês de fevereiro, edição 161, erramos ao utilizar somente o termo superfa-
turamento, quando deveria constar suspeita de superfaturamento”.
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ORGANIZAÇÃO DAS TRABALHADORAS

Vem aí o V Encontro 
Regional de Mulheres

Com o objetivo 
de organizar 
as ecetistas, de-

bater sobre as principais 
dificuldades enfrentadas 
no dia a dia, pensar em 
soluções conjuntas para 
ampliar a valorização e a 
participação das mulhe-
res dentro do Correios, 
construir uma pauta es-
pecífica que contemple 
as reivindicações das tra-
balhadoras e defender os 
direitos, o SINTECT-GO, 
por meio da Secretaria 
da Mulher, promove o 
V Encontro Regional de 
Mulheres. O evento, com 

o tema “Paridade de gê-
nero já! Nem um direito 
a menos!”, será realizado 
no dia 04 de junho, no 
Clube Ferreira Pacheco, 
em Goiânia, a partir das 
8h00. 

As interessadas em 
participar devem pre-
encher a ficha abaixo, e 
entregar pessoalmente 
no Sindicato, ou para 
algum diretor sindical, 
via e-mail (sintect1go@
gmail.com), ou via fax 
(062 32080-4415) até o dia 
25 de maio. Participem!

Falecimento
É com grande pesar que comuni-
camos o falecimento do compa-
nheiro João Carlos Rodrigues,o-
corrido no dia 08 de abril. João 
Carlos trabalhava há 32 anos na 
ECT e estava lotado no CDD Rio 
Verde.

Ecetista na Luta
INFORMATIVO SINTECT-GO • GESTÃO 2014/2017

Filiado à Fentect/CUT

SS Veículo de Comunicação do SINTECT-GO •  
Gestão 2014/2017

Diretor de Comunicação e Imprensa: Wesley F. Martins
Jornalista: Laryssa Machado (JP 3123)

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 | sintect1go@gmail.com

Site: www.sintectgo.org.br  • Twitter: t/sintectgo  • Facebook: f/sintect-GO

Os trabalhadores que compa-
receram à Assembleia Geral 
realizada no dia 29 de feve-

reiro, aprovaram  a prestação de contas 
do exercício de 2015 da Diretoria Cole-
giada do SINTECT-GO. A Assembleia 
foi realizada na sede do Sindicato, em 
Aparecida de Goiânia.

Em cumprimento do Estatuto do 

SINTECT-GO, a prestação de contas 
perante a categoria é realizada anual-
mente, e demonstra a transparência e 
responsabilidade na gestão financeira 
da Entidade. Além disso, o Conselho 
Fiscal se reúne diversas vezes ao lon-
go do ano para fiscalizar as contas do 
SINTECT-GO e os balancetes da dire-
toria.

Categoria aprova contas do SINTECT-GO 
por unanimidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sindicato homenageia 
mulheres ecetistas

FICHA DE INSCRIÇÃO DO V ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES
NOME: ________________________________________________________________________________________________________
MATRÍCULA:________________________________________UNIDADE DE TRABALHO:_____________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________________________________________
CELULAR: ________________________________________DATA DA INSCRIÇÃO:____________________________________
CAMISETA:  P(  ) M(  ) G(  ) GG(  ) XG(  ) INSCREVA-SE!

No dia 08 de março – Dia 
Internacional da Mulher, 
os diretores sindicais, 
em nome do SINTECT-
GO, foram às unidades 

de trabalho para home-
nagear as mulheres ece-
tistas. Na ocasião, foram 
distribuídas rosas, car-
tões e bombons. Veja:

Delegados Sindicais 
aprovam Curso

Visando preparar os 
novos delegados 
sindicais para a 

atuação na base, o SINTECT-
GO realizou no dia 02 de abril 
de 2016, em sua sede na Vila 
Brasília, mais uma edição do 
Curso de Formação Sindical. 
Além dos delegados sindi-
cais e da diretoria colegiada 
do Sindicato, também esti-
veram presentes o Professor 
Alcides Pontes Remijo (UFG) 
e o integrante do Movimento 
Camponês Popular, Dennis 
Golçalves. 

Com o tema: “Por um 
mundo onde sejamos social-
mente iguais, humanamente 
diferentes e totalmente li-
vres” (Rosa Luxemburgo), o 
Curso de Formação Sindical 
2016 discutiu principalmen-
te sobre a situação política e 
econômica do país, fazendo 
um paralelo da conjuntu-
ra do país com a conjuntura 
mundial. Além disso, a im-
portância da organização dos 
trabalhadores também foi 
discutida.

Na parte da manhã, o pro-
fessor Alcides fez uma ex-
planação sobre o movimento 
sindical, e o integrante do 
Movimento Camponês Popu-

lar, Denis Golçalves, fez uma 
analise de conjuntura, abor-
dando principalmente o Im-
peachment e a crise política 
do país. Após o almoço, a ad-
vogada do SINTECT-GO, Gi-
zeli Costa, falou das últimas 
ações propostas pelo Sindi-
cato. O evento foi encerrado 
com a entrega do certificado 
de participação, confraterni-
zação e um show do compa-
nheiro Neutair e Banda.

A carteira do CDD Jardim 
América, Nelma Rodrigues 
Cordeiro, 
ressaltou a 
importân-
cia de estar 
no meio 
sindical e 
do curso de 
formação 
sindical. 
“Eu acho 
muito inte-
ressante a 
luta, gosto 
de conhe-
cer nossos 
direitos e 
estar intei-
rada das 
novidades. 
O curso  é 
muito im-

portante, pois ele traz infor-
mações de como o delegado 
deve agir nas diversas situa-
ções vividas nas unidades”, 
afirmou. Para Manoel José dos 
Santos, do CDD Bandeiras, 
que já foi delegado sindical 
diversas vezes, é importante 
estar inserido neste meio sin-
dical, pois é nele que todos 
podem buscar por melhorias.

A lista com os nomes dos 
delegados sindicais 2016, 
você confere no site do Sin-
dicato.

“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais,
humanamente diferentes e totalmente livres” (Rosa Luxemburgo)

FORMAÇÃO SINDICAL


