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Gestão 2017/2020

Campanha Salarial

É hora de referendar a pauta e
aprovar o calendário de lutas!

C

om o término do 13º CONTECT, realizado entre os dias 31 de maio e 03 de junho em
Brasília, a Campanha Salarial deste ano de fato agora se inicia! Assim, o SINTECT-GO
convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras de Goiás a participarem da Assembleia
Geral e das Assembleias Regionais, no dia 11, para aprovar o Calendário de Lutas e referendar a
Pauta Nacional de Reivindicações. Em Goiânia, a Assembleia será realizada em frente à Agência
Central, na Praça Cívica em Goiânia, com primeira chamada às 18h30 e segunda chamada às 19h.
Na ocasião, os trabalhadores presentes também deverão eleger um membro para o Comando
Nacional de Negociação e Mobilização da FENTECT.

ASSEMBLEIAS
AC’S
Dia 11 de junho

17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

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

PAUTA

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

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

CDD’S
Dia 11 de junho

17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

- Caldas Novas
- Catalão
- Itumbiara

- Jataí
- Rio Verde

CDD JK (Anapólis)
Dia 11 de junho

16:30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

GOIÂNIA
Dia 11 de junho

18:30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)
Em frente a Agência Central

UD’S
Dia 11 de junho

17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

- Mineiros
- Uruaçu

- São Luís de
M. Belos

• Informes Gerais;
• Aprovação do Calendário de Lutas;
• Referendo da Pauta Nacional de Reivindicações 2018/2019;
• Eleição do representante da base do SINTECT/GO para o Comando Nacional de Negociação e Mobilização da FENTECT
(Apenas na Assembleia de Goiânia);
• Decidir sobre conceder autorização ao Comando Nacional de Negociação e Mobilização para representar a categoria em
negociação coletiva, com poderes de firmar Acordo Coletivo e/ou para defender-se, e ajuizar Dissídio Coletivo contra a ECT.

CALENDÁRIO DE LUTAS
7, 8 e 9 de junho - Aprovação da Pauta pelos sindicatos
11/06 - Entrega da Pauta à ECT e instalação do Comando de
Negociação
12/06 - Início das negociações
03/07 - Assembleia de estado de greve com indicativo de greve
para o dia 18/07
16/07 - Término das negociações
18/07 - Assembleia de deflagração de greve
Paralisação a partir das 22 horas do dia 18/07
*Demais assembleias intermediárias serão ajustadas pelo Comando de Negociação
PAUTA ECONÔMICA
Durante o CONTECT, os delegados e observadores presentes
construíram e aprovaram o seguinte índice econômico: 8% de reajuste
salarial, R$300 linear, Ticket de R$45 (valor referente a cada ticket), vale
cesta no valor de R$440, e reajuste de 8% nos demais benefícios.
COMANDO NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
DA FENTECT
O Comando Nacional de Negociação e Mobilização é formado
por seis diretores da FENTECT e mais um representante
indicado ou eleito em cada base sindical. Eles representam
os trabalhadores e são responsáveis por defender e negociar
a pauta de reinvindicações da categoria com a direção da
Empresa. Em caso de aprovação das propostas nas Assembleias
da categoria, são eles que assinam o acordo coletivo.

Edital publicado no O Hoje
do dia 06/06/2018

Trabalhador, o momento pede união e luta da categoria!
Trabalhador unido, jamais será vencido

