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Organização da Categoria

SINTECT-GO promove IV Encontro
Regional de Atendentes Comerciais
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III Encontro Regional de Atendentes Comerciais

Localização do Hotel Serras de Goyaz

No ano passado, mais de 60 atendentes comerciais da capital e do interior prestigiaram o III Encontro Regional de Atendentes Comerciais, que debateu principalmente a conjuntura
política do país, a jornada excessiva no trabalho, desvalorização da profissão, transtorno mental, assédio moral,
Postal Saúde, entre outros assuntos importantes para a categoria.
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Esclarecimento à população

Audiência Pública no dia 1º debate a privatização
dos Correios e seus prejuízos para os clientes

O

SINTECT-GO vem informando e esclarecendo os
ecetistas em Goiás, atráves de palestras e publicações, sobre
as consequências da privatização dos
Correios, mas agora chegou a vez de
informar a sociedade goiana. Por
isso, o Sindicato promove Audiência
Pública, no dia 1º de setembro, para
apresentar os prejuízos da privatização da Empresa, que é Patrimônio
Nacional há 350 anos e está presente
em 5.565 municípios brasileiros, para
a sociedade. A Audiência será realizada no Auditório Costa Lima, na
Assembléia Legislativa de Goiânia
às 19h.
A ECT, assim como diversas estatais do país, está prestes a ser privatizada pelo governo interino de Michel
Temer, e as consequências disso não
serão severas apenas para os trabalhadores, mas sim para toda a população brasileira. Ao privatizar determinado serviço e entregar o controle

e o lucro
ao capital
privado, o
Estado perde parte de
sua soberania e se torna incapaz
de proteger
a sociedade contra o
capitalismo
(aumento
de taxas,
juros e outros). Além
disso,
os
recursos brasileiros irão todos para o
exterior, deixando o país ainda mais
pobre.
O objetivo de uma empresa privada é o lucro, desse modo, serviços
prestados à população serão cada
vez piores e os valores cada vez
mais altos. A empresa privada tam-

bém pode se negar a oferecer algum
serviço em determinada localidade
devido sua baixa viabilidade econômica, ou seja, vários municípios não
terão mais agências dos Correios.
A participação dos trabalhadores, neste momento em que se pede
o apoio da população contra a privatização, é fundamental. Compareça!

Abaixo assinado contra privatização
dos Correios. Trabalhador, Assine!

O

s trabalhadores dos Correios de
todo o país estão na luta contra
a privatização da ECT, que faz
parte do plano do governo interino para
vender diversas estatais para a iniciativa privada. Se a Empresa for privatizada, haverá
várias demissões, o serviço prestado a população irá perder a qualidade, não haverá
concursos públicos, entre outros. Por isso, o SINTECT-GO pede que todos assinem o Abaixo Assinado contra a
privatização dos Correios que está disponível no site Petição Pública (http://www.peticaopublica.com.br/pview.
aspx?pi=BR93548).

Fique por Dentro - Campanha Salarial
Calendário de Negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/17
Finalmente, após muita enrolação por par3 - Das Relações Sindicais - Dia 24/08;
te da direção da Empresa, teve início no últi4 - Da Saúde do (a) Trabalhador (a) - Dia
mo dia 17 as negociações da Campanha Sala- 25/08;
rial. Confira abaixo o calendário das reuniões:
5 - Das condições de Trabalho - Dia 30/08;
6 - Dos benefícios - Dia 31/08;
1 - Das questões sociais - Dia 18/08;
7 - Das questões econômicas - Dia 01/09;
2 - Das disposições Gerais - Dia 23/08;
Pendências - Dias 08 e 09/09.

