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DIANTE DO AUMENTO ABUSIVO NO 
PLANO DE SAÚDE: GREVE!

SINTECT-GO
Boletim

Ataques

Os trabalhadores dos Correios têm sofrido fortes 
ataques, o mais recente no plano de saúde. No dia 31 de 
janeiro, os ecetistas tiveram uma surpresa ao notarem 
em seus contracheques um aumento de quase 100% 
nas mensalidades e coparticipação na Postal Saúde. 
Diante disso, representantes sindicais, durante reunião 
em Brasília, no dia 31, decidiram deflagrar uma greve 
nacional a partir das 00h do dia 12/02/2020. Desta 
forma, o SINTECT-GO convoca todos os trabalhadores 
para participarem da Assembleia Geral e Assembleias 
Regionais de indicativo de greve, que acontecerão no dia 
07 de fevereiro, conforme quadro abaixo.

O Governo e a direção da Empresa têm demonstrado 
total falta de respeito pela decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) no julgamento do Dissídio Coletivo da 
categoria. A todo momento eles tentam onerar o bolso do 
trabalhador com aumentos abusivos no plano de saúde, 
além de colocar mais Generais da Reserva em cargos de 
direção da ECT, Postal Saúde e do Postalis. 

Segundo dados do próprio Governo, ainda este mês 
deverá ser assinado o contrato para que o BNDES escolha 
uma empresa para analisar a estatal e dar um parecer 
técnico até outubro. Depois, o presidente da República 

ASSEMBLEIAS

PAUTAS 

AC’S CDD’s Goiânia 

UD’S

Dia 07 de fevereiro
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- Aragarças
- Bela Vista
- Ceres
- Goianésia
- Goiatuba
- Goiás
- Inhumas
- Ipameri

- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

- Palmeiras de 
Goiás 
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel 
do Araguaia

Dia 07 de fevereiro
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

Dia 07 de fevereiro
16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

- Caldas Novas 
- Catalão 
- Itumbiara

- Jataí 
- Rio Verde

Dia 07 de fevereiro
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Em frente da Agência Central - Praça Cívica

Dia 07 de fevereiro
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- São Luiz dos 
Montes Belos 

- Mineiros
- Uruaçu

• Informes;
• Plano de Saúde;
• Indicativo de greve para o dia 11 de fevereiro de 2020 a partir das 22h contra os ataques no Plano de Saúde.

CDD JK (Anápolis)

Basta!



CONSEQUÊNCIAS DA 
PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS

• Os Correios estão 
presentes em 5.570 
municípios brasileiros, 
dos quais em somente 
324 a Empresa tem 
lucro. Se privatizada, 
a maior parte desses 
municípios terão 
unidades fechadas e 
deixarão de contar com 
serviços bancários (em 
locais sem nenhuma 
agência), emissão 
de documentos, 
pagamentos de 
benefícios, recebimento 
de livros didáticos, 
remédios, vacinas e 
encomendas entre 
outros serviços.

• Ao privatizar determinado serviço e entregar o controle e o lucro ao capital externo, 
o Estado perde parte de sua soberania e se torna incapaz de proteger a sociedade contra o 
capitalismo selvagem (aumento do preço do serviço, de taxas, juros e outros);

• Os recursos brasileiros irão todos para o exterior, deixando o país ainda mais pobre, pois 
os principais compradores das estatais são grupos estrangeiros;

• A finalidade da empresa privada é o lucro, assim, serviços prestados à população serão 
cada vez piores (o transporte público é um exemplo);

• A privatização também aumenta os índices de desigualdade social;
• Os Correios irão perder a universalização do serviço postal. 

deverá fazer a apreciação da privatização dos Correios. 
A estatal foi incluída em agosto de 2019 no Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI).

Para justificar a privatização dos Correios, o desmonte 
e o sucateamento foram intensificados, por meio do DDA 
(Distribuição Domiciliar Alternada), falta de materiais de 
trabalho, problemas nas estruturas físicas das unidades, 
veículos em péssimas condições de trabalho, PDIs 
constantes, falta de efetivo, fechamento de unidades, 
entre outras estratégias. 

Somente a luta e a união da categoria ecetista poderão 
virar o jogo e manter a Empresa Pública e de qualidade. 
Todos à Luta!

PRIVATIZAÇÃO SIGNIFICA DEMISSÃO! LUTE POR SEU EMPREGO!


