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Campanha Nacional Extraordinária

Trabalhadores deliberarão sobre o Dia
Nacional de Paralisação durante assembleias

O

SINTECT-GO realiza Assembleia
Geral e Assembleias Regionais no próximo
dia 26 de abril, para que os
trabalhadores deliberem sobre o Dia Nacional de Paralisação em defesa dos Correios, com deflagração de
paralisação por 24h a partir
das 00h do dia 27 de abril. A
Assembleia Geral será realizada a partir das 18h30 em
frente à Agência Central, situada na Praça Cívica, em Goiânia,
e as Assembleias Regionais serão
realizadas a partir das 17h nas cidades indicadas abaixo.

O Dia Nacional de Paralisação
em defesa dos Correios faz parte
da Campanha Nacional Extraordinária da FENTECT, deliberada
durante o XVI Conselho de Sindi-

catos da Federação
(CONSIN). Em defesa dos empregos e
da manutenção dos
direitos; pelo caráter
público da estatal e a
qualidade dos serviços prestados, contra
demissões; contra as
péssimas condições
de trabalho e sucateamento da Empresa;
urgência pela segurança nas agências
do Correios; e contra a cobrança de
contribuição extraordinária no BD
do Postalis; são as principais reivindicações da Campanha Nacional.

Assembleia Geral Extraordinária - 26 de abril de 2016
Goiânia: Em frente à Agência Central
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleias Regionais - 26 de abril de 2016
Nas seguintes cidades abaixo
17h(1ª Chamada ) 17h30 (2 ª Chamada)

Em frente aos CDD’s

Em frente às AC’s
Aragarças
Bela Vista de
Goiás
Ceres
Goiás
Goianésia
Goiatuba
Inhumas
Ipameri

PAUTA

{

Iporá
Itapuranga
Itaberaí
Jaraguá
Minaçu
Morrinhos
Nerópolis
Niquelândia

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

Em frente às UD’s

CDD JK (em Anápolis) Mineiros
Caldas Novas
Uruaçu
Catalão
São Luís de M. Belos
Itumbiara
Jataí
Rio Verde

Informes,
Dia Nacional de Paralisação em Defesa dos Correios, por novas contratações e
melhorias nas condições de trabalho,
Deflagração de paralisação por 24h a partir das 00h do dia 27 de abril de 2016.

Paralisação Local

CDD JK pode ter atividades paralisadas por conta
do descaso às reivindicações dos trabalhadores

O

s
trabalhadores
do CDD JK, em
Anápolis, podem
paralisar suas atividades a
partir das 00h no próximo
dia 28 de abril, independente da paralisação nacional do
dia 27. Nesse mesmo dia, 27,
realizarão uma assembleia,
às 14h, em frente ao CDD,
para decidir sobre a paralisação local. Eles reclamam,
sobretudo, das dificuldades
vividas com o atual modelo
de triagem por CEP e da sobrecarga
de trabalho.
O diretor sindical Tiago Henrique Rodrigues se reuniu com os
trabalhadores do CDD JK no dia 18
de abril, que reclamaram, principalmente, do novo modelo de triagem.
Segundo os trabalhadores, após
restabelecerem temporariamente o
modelo anterior de triagem, ou seja,
por bairro/rua, a carga da unidade começou a escoar, no entanto, a
chefia da unidade e técnicos da Gerência da Distribuição insistem na
repentina triagem por CEP, sem que
tenha sido adotada as medidas para
tal, como por exemplo a reorganiza-

se encontram as bicicletas;
da falta de um horário específico de almoço, como
também para a entrega externa; da falta de padronização da triagem; falta de
iluminação do refeitório;
constante barulho na hora
do descarregamento; problemas no ar condicionado; falta de protetor solar;
do elevador de carga que
não funciona e da falta de
efetivo para entregar as
correspondências. Os trabalhadores
ainda afirmaram estarem preocupados com o mau atendimento prestado aos clientes, principalmente pela
demora na entrega.

ção dos endereços da cidade e uma
ampla campanha de orientação aos
moradores sobre o uso correto do
CEP.
Há na unidade um grande número de correspondências com o CEP
incorreto, e os trabalhadores
não sabem o que fazer. Alguns superiores vão à unidade e falam para devolver,
outros falam para fazer a
triagem por endereço e bairro.
Além disso, os trabalhadores também reclamaram
das péssimas condições de
trabalho; das condições que Edital publicado no Jornal O Hoje do dia 21/04/2016

Sindicato realiza seminário para esclarecer
dúvidas sobre o Postalis

V

isando auxiliar e facilitar
a tomada de decisão de
todos os trabalhadores, o
SINTECT-GO promove no dia 30 de
abril, o Seminário “Postalis”. O evento será realizado a partir das 8h30 na
sede da CUT/GO, localizada na R.
70, 661, Qd.127 Lt. 71, Setor Central,
Goiânia – GO. O evento é aberto a
todos os trabalhadores interessados,
que serão credenciados no local.
O Seminário contará com a presença da presidente da ANAPAR,

Cláudia Ricaldoni, além de técnicos
da Associação, e da advogada do
Sindicato, Gizeli Costa, que responderão aos diversos questionamentos
relativos ao Postalis.
Durante o seminário, o trabalhador saberá como calcular o valor do
seu benefício, e terá as informações
necessárias para decidir se deve ficar
ou se desligar do Fundo, em função
da cobrança da nova contribuição
extraordinária de 17,92% sobre o benefício proporcional saldado.

ANAPAR

A ANAPAR (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de
Pensão) é a representante dos associados a entidades de previdência
complementar no Brasil. Seu objetivo é representar e defender os interesses dos participantes de fundos
de pensão junto aos poderes públicos – Executivo, Legislativo e Judiciário -, junto às empresas patrocinadoras e às entidades de previdência.

TRABALHADOR, participe do Seminário Postalis, dia 30 de abril na sede da
CUT-GO, e esclareça todos os seus questionamentos sobre o Fundo de Pensão.
Sua presença é indispensável!

