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Gestão 2017/2020

Campanha Salarial 2017/2018

Assembleia inicia mobilizações
da Campanha deste ano

C

om o fim do 34º Conselho de Representantes da
FENTECT
(CONREP),
ocorrido entre os dias 12 e 15 de
julho de 2017, vamos agora para o
próximo passo da Campanha Salarial 2017/2018, que é o referendo
da Pauta e do Calendário de Lutas,
e eleição do membro do Comando
Nacional de Negociação e Mobilização da FENTECT. Desse modo,
o SINTECT-GO, cumprindo o calendário aprovado no 34º CONREP,
convoca a todos os trabalhadores e
trabalhadoras de Goiás a participarem da Assembleia Geral Extraordinária no dia 25 de julho, em frente
à Agência Central, na Praça Cívica
em Goiânia, com primeira chamada

às 18h30 e segunda chamada às 19h.
O Comando Nacional de Negociação e Mobilização é formado por
seis diretores da FENTECT e
PROPOSTA DE REAJUSTE
mais um representante indicaSALARIAL
do ou eleito em cada base sinReposição de 8% para todos os traba- dical. Eles representam os trabalhadores e são responsáveis
lhadores da ECT + R$ 300,00 linear
por defender e negociar com a
Ticket R$ 45,00
direção dos Correios a pauta
Vale cesta R$ 440,00
de reivindicações da categoria,
Demais benefícios 10%
ficando de plantão em Brasília
durante todo o período que

durar a Campanha Salarial. Em caso
de aprovação das propostas nas Assembleias da categoria, são eles que
assinam o acordo coletivo.
Por isso é importante que todos
os trabalhadores participem da Assembleia para referendar a pauta
de reivindicações e o calendário de
lutas, além de eleger o trabalhador
que irá representa-lo no Comando
de Negociação.
“Meus Direitos e Emprego Ficam, Guilherme Campos Sai!”

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAÓRDINÁRIA
25 de Julho de 2017 (terça - feira)
Goiânia: Em frente à Agência Central, Praça Cívica

PAUTA

{

18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

- Informes;
- Avaliação e Referendo da Pauta Nacional de Reivindicações e do
Calendário de Lutas da Campanha Salarial 2017/2018; e
- Eleição do representante do SINTECT-GO no Comando Nacional de
Negociação e Mobilização da FENTECT.

Propostas de Eixos da Campanha Salarial e
Plano de Lutas

C

om o tema “Meus Direitos e Emprego Ficam, Guilherme Campos
Sai!”, a Campanha Salarial deste
ano tem os seguintes eixos e plano de lutas:
• Contra o fechamento das agências e unidades operacionais - contra o DDA e OAI;
• Nenhum direito a menos e aumento real
nos salários;
• Fora Postal Saúde e retorno do modelo
RH da empresa;
• Privatização é demissão: contra as privatizações e terceirizações. Concurso público já!
• Contra as reformas da previdência e tra-

balhista do governo agente imperialista;
• Contra o pagamento do rombo do Postalis;
• Fora Temer! Fora Kassab! Fora Campos!;
• Seguir a agenda oficial de Campos: Sindicatos farão atos nos estados onde ele estiver presente!;
• Contra a implantação de mensalidades no plano de saúde;
• Anistia ampla, geral e irrestrita;
• Pela unificação das campanhas salariais das categorias de data base 2º semestre; e
• Abaixo o golpe de Estado.

CALENDÁRIO DE LUTAS
Data
17 a 20/07
21/07
25/07
26/07
27/07
01 a 08/08
08/08
9 a 11/08
15 a 19/08
18 a 19/08
21 a 30/08
05/09
12/09
13/09
15/09
19/09

Ação
Sistematização da pauta nacional de negociação
Assembleias de aprovação da pauta
Tirada do representante do comando
Instalação do comando de negociação no DF
Entrega da pauta e ato público
Agitação nas bases
Início das negociações com a ECT
Encontro Nacional de Anistia
Assembleias de avaliação da campanha salarial
Atos públicos nos estados e Encontro Jurídico em Brasília
Atos de mobilização da FENTECT nas bases de oposição
Assembleia de decretação do estado de greve
Assembleia de mobilização e avaliação da campanha salarial
CONSIN
Data limite das negociações com a ECT
Assembleia de deflagração da greve nacional da categoria

