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Gestão 2014/2017

Consciência Negra

Encontro Racial da FENTECT: Assembleias
elegem representantes no próximo dia 21

O

SINTECT/GO
realiza no dia
21 de novembro, Assembleia Geral Extraordinária e Assembleias
Regionais para escolher
seus representantes no o
XV Encontro Nacional de
Assuntos Raciais da FENTECT, promovido pela Secretaria Assuntos Raciais
da Federação. A Assembleia Geral acontecerá em
Goiânia, a partir das 18h30
em frente à Agência Central, situada na Praça Cívica, Setor Central. Já as Assembleias Regionais serão
realizadas em Itumbiara e
Rio Verde, conforme informações abaixo.
O XV Encontro Nacional de Assuntos Raciais da FENTECT será realizado nos dias 09, 10
e 11 de dezembro de 2016, no Rio
de Janeiro. Com o tema “O mito da
democracia racial: como ela age nos
Correios e na sociedade”, o evento

debaterá principalmente os seguintes temas: Mulheres Negras; Juventude; Liberdade Religiosa; Terras
Kilombolas; População Indígena e
Mundo do Trabalho.
O Encontro é composto por delegados eleitos durante Assembleia

Geral nas bases sindicais de todo o
país, na proporção de 01 (um) delegado a cada 600 (seiscentos) trabalhadores na base. Nas assembleias,
só poderão ter direito a voto e serem votados os trabalhadores sindicalizados.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 21 de novembro de 2016 (segunda - feira)

Goiânia: Em frente à Agência Central
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleias Regionais - 21 de novembro de 2016
Itumbiara

Rio Verde

17h (1ª chamada) - 17h30 (2ª chamada)

17h (1ª chamada) - 17h30 (2ª chamada)

Em frente ao CDD

Em frente ao CDD

PAUTA

{

Informes,
Eleição de delegados(as) para o XV Encontro Nacional de Assuntos Raciais da
FENTECT.

Novembro Negro

Ações afirmativas e eventos culturais resgatam
a luta contra o racismo

P

ara combater todas
as
formas de preconceito, discriminação
e violência, a CUT
realiza este mês o
Novembro Negro.
Durante todo o mês
serão
realizadas
atividades, como
roda de conversas,
atos, apresentações
culturais, entre outros, visando principalmente discutir
e desenvolver ações
afirmativas para a
conquista de direitos e valorização da
cultura negra em
todo o país.
Em Goiânia, a
CUT Goiás realiza no dia 18 de novembro, em sua
sede, uma roda de conversa e oficinas a partir das 8h. No dia 20, dia da
Consciência Negra, será realizado
um Ato no Lago das Rosas às 9h. Já
no dia 30 ocorrerá o Abraço Negro
de Goiânia, às 9h.

20 de novembro
O Dia da Consciência Negra é
comemorado no dia 20 de novembro, pois foi neste dia, em 1695, que
Zumbi dos Palmares, último líder
do Quilombo dos Palmares, foi decapitado por tropas coloniais. Com

o surgimento do Movimento Negro
Unificado em 1978, o dia 20 de novembro começou a ter representatividade. Entretanto, o Dia Nacional
da Consciência Negra só foi de fato
criado em 2003 e instituído em âmbito nacional mediante a lei nº 12.519,
de 10 de novembro de 2011.

Não fique de fora !

Inscrições para o I Encontro Regional de Saúde vão até dia 23

O

SINTECT-GO realiza o
I Encontro Regional de
Saúde dos Trabalhadores dos Correios, no dia 26 de novembro, no Hotel Serras de Goyaz,
a partir das 8h. As inscrições já estão abertas e foram prorrogadas até
o dia 23 de novembro.

Como participar:
Basta preencher a ficha de inscrição, disponível abaixo, digitalizá-la ( ou tirar uma foto legível) e
enviá-la ao SINTECT-GO por:
• email: sintect1go@gmail.com;
• fax: (62) 3280-4415;
• Whatsapp: (62)99688-8408;

• entregá-la diretamente na
sede do Sindicato, localizada na
Rua anhangá , Quadra 32-A Lote
25 Vila Brasília, Aparecida de Goiânia – Goiás.
Mais informações no site do Sindicato (http://www.sintectgo.org.
br/novo/).

FICHA DE INSCRIÇÃO
I ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS

NOME:
MATRÍCULA:

UNIDADE:

E-MAIL:
CELULAR:

DATA DA INSCRIÇÃO:

CAMISETA P( ) M( ) G( ) GG( ) XG( )

INSCREVA-SE!

