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Gestão 2017/2020

Campanha Salarial

Chega de ataques, é hora de aprovar o
Estado de greve!

A

s reuniões de negociações coletivas
entre o Comando Nacional de
Negociação e Mobilização, composto
por representantes dos trabalhadores, e a
ECT tiverem inicio no dia 19 de junho, na
Universidade Correios em Brasília, mas
até o momento não houve nenhum avanço
significativo para a categoria. Por isso, o
SINTECT-GO convoca todos os trabalhadores
dos Correios em Goiás para participarem
da Assembleia Geral, em Goiânia, e das
Assembleias Regionais (conforme quadro
abaixo), que serão realizadas no dia 05 de julho,
para decretação do estado de greve.
Nas primeiras reuniões, os representantes
da ECT continuaram insistindo no falso déficit
e tentando a todo custo reeditar as cláusulas do
Acordo Coletivo em vigência, numa tentativa
de restringir o que já está estabelecido. Além
disso, a Empresa tentou implementar ações que vão de
encontro com os preceitos da Reforma Trabalhista, como
a implementação do Registro de Ponto, que ela alega ser
uma cobrança do Ministério Público, mas que na prática

acaba sendo uma forma dos gestores pressionar ainda
mais os trabalhadores.
Essas assembleias de aprovação do estado de greve
fazem parte do calendário nacional de mobilização e já
prepara a categoria para uma inevitável greve.

ASSEMBLEIAS
AC’S
Dia 05 de julho

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

• Informes Gerais;
• Campanha Salarial
• Aprovação do Estado de Greve

CDD’S
Dia 05 de julho

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

- Caldas Novas
- Catalão
- Itumbiara

- Jataí
- Rio Verde

CDD JK (Anapólis)
Dia 05 de julho

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

GOIÂNIA
Dia 05 de julho

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

UD’S
Dia 05 de julho

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

- Mineiros
- Uruaçu

- São Luís de
M. Belos

