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Após prorrogação, trabalhadores 
deverão decidir os rumos da Campanha

SINTECT-GO
Boletim

QUADRO DE ASSEMBLEIAS - PAUTA

PAUTAS 

AC’S CDD’s Goiânia 

UD’S

Dia 29 de agosto
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

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

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

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

Dia 29 de agosto
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

Dia 29 de agosto
16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

- Caldas Novas 
- Catalão 
- Itumbiara

- Jataí 
- Rio Verde

Dia 29 de agosto
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Em frente da Agência Central - Praça Cívica

Dia 29 de agosto
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

- São Luiz dos 
Montes Belos 

- Mineiros
- Uruaçu

• Informes;
• Avaliação da Campanha Salarial;
• Aprovação ou rejeição das propostas apresentadas até a assembleia;
• Aprovação de moção de repúdio contra os ataques do governo aos direitos dos trabalhadores e contra a 
privatização dos Correios; e
•  Aprovação ou não do indicativo de greve para às 22h do dia 03 de setembro de 2019.

CDD JK (Anápolis)

As discussões sobre o Acordo 
Coletivo com a Empresa e o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) não 
tiveram nenhum avanço durante todo 
este mês de agosto, assim, o Conselho 
de Sindicatos da FENTECT (CONSIN) 
deliberou sobre a realização de novas 
assembleias para o dia 29 de agosto 
de 2019. Na ocasião, além de avaliar 
a campanha salarial, os trabalhadores 
também deverão aprovar ou não o 
indicativo de greve para às 22h do dia 
03 de setembro. 
Em Goiânia, a 
assembleia será 
realizada em 
frente à Agencia 
Central na Praça 
Cívica. Confira 
no quadro 
abaixo o local das 

assembleias no interior.
No dia 31 de julho, 

durante do Procedimento 
de Mediação Pré-Processual 
(PMPP) do plano de saúde 
no TST, o ministro Renato 
Paiva solicitou a prorrogação 
do atual acordo coletivo por 
mais 30 dias para que novas 
propostas para o ACT e para 
a manutenção de pais e mães 
no plano de saúde fossem 

discutidas.

Negociação
A ECT enrolou o quanto 

pode nesta campanha salarial 
e, neste mês de prorrogação, 
não se reuniu com o Comando 
de Negociação nenhuma vez. 
Por isso, é importante que 

todos compareçam as assembleias, 
uma vez que elas representam um 
termômetro para medir a mobilização 
da categoria e uma forma de pressionar 
a ECT. Sem luta e sem pressionar a 
Empresa, dificilmente a categoria terá 
um acordo coletivo justo e cláusulas 
que realmente atendam seus anseios. 
Trabalhador, pressione a Empresa 
comparecendo às assembleias.

Campanha Salarial

CHEGA DE ENROLAÇÃO, VAMOS JUNTOS CONSTRUIR A GREVE NACIONAL DA CATEGORIA!

Assembleia Geral realizada no dia 31/07 em Goiânia

Trabalhador, você está 
confiante na mediação do 
acordo coletivo no TST?

Será que não chegou a hora 
de pressionarmos fortemen-
te os Correios e o TST para 
destravar as negociações?



O SINTECT-GO está coletando assinaturas contra a 
privatização da Empresa. O ato faz parte da campanha 
“Todos Pelos Correios”, que pretende reunir 1 milhão de 
assinaturas em todo país contra o processo. Nos dias 22 e 
23, os dirigentes sindicais de Goiás recolheram assinaturas 
na Praça do Bandeirantes, no Centro, e em frente a 
Faculdade de Direito da UFG, no Setor Universitário, 
Em Goiânia. Nos últimos 40 dias, os dirigentes sindicais 
visitaram todas as unidades dos Correios em Goiás e 
também recolheram assinaturas contra a privatização da 
estatal. 

Governo anuncia privatização
Nesta quarta-feira, 21, o governo anunciou uma lista 

de 17 empresas estatais que serão privatizadas, entre elas 
os Correios, Serpro e Telebrás (que tem ações negociadas 

na Bolsa de Valores). Além de colocar em risco o emprego 
de mais de 105 mil trabalhadores e trabalhadoras em todo 
o país, a privatização dos Correios ainda trará graves 
consequências no âmbito social, econômico, territorial e 
geopolítico brasileiro.

O papel de um correio público em um país com as 
dimensões do Brasil

Devido suas dimensões continentais e as grandes 
diferenças regionais, o Brasil enfrenta diversos desafios 
para realizar operações postais. E eles são bem mais 
complexo do que os enfrentados por países pequenos, 
como os europeus, por exemplo. Apesar disso, o país 
conta com um dos melhores serviços postais do mundo, 
sendo considerado a terceira instituição mais confiável do 
país, atrás apenas da família e dos bombeiros.

Além de realizar operações logísticas grandes, como 
a entrega de medicamentos, vacinas, livros didáticos, 
urnas de votação e provas do Enem sistematicamente por 
todo o país, os Correios também já foram responsáveis 
pela abertura de mais de 15 milhões de contas, e, em 
muitas localidades, até pela instalação da primeira antena 
parabólica e do primeiro ponto de acesso à internet.

• Os Correios não precisam de recursos do 
governo – são independentes do Tesouro Nacional. 
É uma empresa saudável e que está dando lucro.

• Os Correios possuem uma rede logística já 
montada e funcionando bem. Não precisa ser 
desmontado para começar tudo de novo.

• Os Correios estão presentes em todo território 
nacional. Com a privatização, agências que 
não forem lucrativas serão fechadas, deixando 
municípios ilhados.

• Os Correios entregam no prazo 99% das 
encomendas, um índice excelente. 

• Os Correios prestam diversos serviços 

essenciais para a população - Banco Postal/INSS/
identidade/concursos/votação/IPVA/IPTU/CPF e 
dezenas de outros. 

• Os Correios entregam milhões de livros nas 
escolas todo ano e remédios nos hospitais.

• Apesar de o Brasil ser gigante, a tarifa dos 
Correios é uma das menores do mundo.

• Os Correios são os que entregam com o melhor 
custo x benefício os produtos adquiridos pela 
internet. 

• Dos quase 200 países do mundo, menos de 10 
possuem correios privados. E em alguns desses 
países a população sofre, como é o caso de Portugal.

PRIVATIZAÇÃO
DOS CORREIOS

A Verdades sobre os Correios

Dirigentes sindicatis recolhem assinaturas contra a privatização dos 
Correios

Você acha que os Correios têm que ser 
uma empresa pública e de qualidade e, 
assim, garantir sua empregabilidade?
O que você propõe fazer contra a pri-

vatização?
Está disposto a conscientizar seus vizi-
nhos e familiares contra a privatização 
dos Correios? Então chegou a sua hora 

de dar continuidade à luta!

POR NENHUM DIREITO A MENOS!


