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Greve Geral

É

Trabalhadores(as) é hora
de lutar!

hora de decretar
greve contra os
ataques da direção dos Correios, que insiste em continuar com o
processo de desmonte da
Empresa. Assim, o SINTECT-GO, mais uma vez,
vem convocar todos os
ecetistas para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária e das Assembleias Regionais no
dia 26 de abril de 2017,
quarta-feira, em Goiânia
e no interior (conforme
quadro abaixo). Durante as assembleias, os tra-

balhadores dos Correios deliberarão pela
decretação de greve
geral por tempo indeterminado a partir das
22h do mesmo dia,
conforme
calendário de lutas tirado no
XVIII Conselho de Representantes Sindicais
da FENTECT (CONSIN).
No último dia 19
de abril, o presidente
dos Correios, Guilherme Campos, durante
reunião com representantes da FENTECT

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 26 de abril (quarta-feira)
Goiânia: Agência Central, Praça Cívica
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleia Regional - 26 de abril (quarta-feira)
Nas seguintes cidades abaixo - 17h (1ª Chamada ) 17h30 (2 ª Chamada)
Em frente aos CDD’s

- Aragarças
- CDD JK (em Anápolis) - Bela Vista
- Caldas Novas
- Ceres
- Catalão
- Goianésia
- Itumbiara
- Goiatuba
- Jataí
- Goiás
- Rio Verde
- Inhumas
- Ipameri

PAUTA

{

Em frente às AC’s
- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

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

Em frente às UD’s
- Mineiros
- Uruaçu
- São Luís de M.
Belos

- Informes;
- Deflagração de greve geral por tempo indeterminado a partir
das 22h do dia 26 de abril de 2017, conforme deliberação dos
encaminhamentos do XVIII CONSIN

afirmou que a suspensão das férias será mantida e que se for motivo para a greve, os trabalhadores
podem partir para a mobilização.
Confrontado sobre o fechamento
de agências, inclusive as superavitárias, Guilherme Campos disse
que prefere acreditar no setor responsável pelo levantamento desses
dados.
A política de terrorismo do
presidente Guilherme Campos no
desejo de conquistar a população
contra o Correios tem afugentado
clientes, inclusive o próprio MEC.
A presidente do Inep ( Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais), Maria Inês Fini, afirmou, no dia 10 de abril, que o Ministério da Educação está analisando a possibilidade de pedir ajuda à
Forças Armadas para a entrega das
provas do Enem diante da crise nos
Correios. “ Isso está sendo pensando como alternativa a partir das declarações do ministro Gilberto Kassab de que os Correios seria todo
privatizado” afirmou em entrevista
à Folha de São Paulo.
Além disso, a todo o momento
a ECT quer culpar o plano de saúde da categoria pelo suposto déficit, levando a população a pensar
que os Correios está quebrando
por causa da
assistência
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Edital publicado no Jornal O Popular do dia 19 de abril de 2017

todos os ataques que têm sido
implementados contra os trabalhadores. Só a classe trabalhadora
unida irá conseguir barrar o desmonte do Estado Brasileiro que
tem sido levado a cabo pelo governo golpista Michel Temer e sua
política neoliberal entreguista.
Não nos resta outra alternativa! É
lutar ou lutar!
Trabalhadores, no dia 26 de
abril lotem as assembleias para que
a Empresa veja que ela não pode
intimidar os ecetistas. A união de
toda a categoria é indispensável
para construir uma grande greve
geral da categoria no dia 26 rumo a
Greve Geral do dia 28 de abril juntamente com toda a classe trabalhadora.
Por nenhum direito a menos,
vamos à luta, pois unidos somos
mais fortes.

Audiência Pública debaterá
desmonte nos Correios

O

SINTECT-GO realizará no dia 27 de abril, às
14h30, uma Audiência Pública para debater a
“Crise” da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o fechamento de agências dos Correios, principalmente no interior, visando à privatização deste patrimônio público. A audiência, que ocorrerá no Auditório da
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, contará com a
presença da diretoria colegiada do Sindicato e do Mauro
Rubem.

#PAREMASREFORMASOUPARAMOSOBRASIL
#FORAGUILHERMECAMPOS
#FORATEMER

