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Gestão 2017/2020

TODOS CONTRA A RETIRA DE DIREITOS

REAJA!

Dia 26/04 os Correios vai parar!

C

om a certeza de
que somente a
mobilização da
categoria conseguirá barrar os ataques do Governo
e da Empresa, o SINTECTGO vem neste Boletim
convocar a categoria a
participar da Assembleia
Geral Extraordinária e das
Assembleias Regionais
no dia 12 de abril de 2017
em Goiânia e no interior
(conforme quadro abaixo). Nestas assembleias,
os trabalhadores e trabalhadoras estarão avaliando e deliberando sobre o
calendário de lutas tirado
no XVIII Conselho de Representantes Sindicais da FENTECT

(CONSIN) e votando pelo indicativo de greve geral por tempo inde-

terminado a partir das
22h do dia 26 de abril.
Durante o CONSIN,
realizado no dia 28 de
março em Brasília/DF,
os representantes de todos os sindicatos filiados
a Federação debateram
sobre diversas questões,
mas principalmente sobre a privatização dos
Correios e sobre a Reforma Previdenciária e Trabalhista. Ao final do dia,
eles deliberaram sobre as
próximas ações para barrar a retirada de direitos
dos Correios e do Governo Federal.
No dia 29 de março,
os representantes dos sindicatos fi-

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 12 de abril (quarta-feira)
Goiânia: Agência Central, Praça Cívica
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleia Regional - 12 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;
- Avaliação e deliberação dos encaminhamentos tirados no XVIII CONSIN,
- Deflagração do indicativo de greve geral por tempo indeterminado a partir das 22h
do dia 26 de abril de 2017.

liados a FENTECT se reuniram
com os representantes da FINDECT a fim de unir toda a categoria na luta contra a retirada de
direitos. Diante de todos os ataques da Empresa (demissões em
massa, fechamento de diversas
agências, retirada de direitos da
categoria, entre outros), as Federações sentiram a necessidade
de buscar soluções juntas para
que consigam manter a qualidade de vida e os empregos dos ecetis-

Edital publicado no O Popular do dia 05/04/2017

tas. Além disso, a precarização e o
desmonte da Empresa não atinge só
os trabalhadores, mas a sociedade
em geral.
Nas últimas semanas a mídia nacional tem noticiado a privatização
da ECT, principalmente após a fala
do ministro da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, Gilberto
Kassab, durante um evento no Palácio do Planalto no dia 28 de março.
Kassab chegou a dizer que o governo não vai socorrer a ECT financeiramente, e que se não continuar
cortando os gastos, o caminho será
a privatização. “Eu reconheço que
aconteceram uma série de cortes na
empresa, mas devemos continuar
cortando mais. É uma constatação
difícil de ser compreendida às vezes, mas não há saída, senão vamos
rumar para a privatização”, afirmou
o ministro.
Por isso, mas do que nunca, é
hora de lutar contra a privatização
da ECT, que está a passos largos.
E essa luta, por um Correios 100%

público, passa pela luta contra o governo golpista Michel Temer, que
cumpre a cartilha neoliberal de privatizações, ataque ao estado de direito, do enfraquecimento dos sindicatos, precarização das relações
de trabalho e estabelecimento do
estado mínimo. Um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro. Desta
forma conclamamos toda a categoria a lotar as assembleias do dia 12
de abril, pois não aceitaremos calados o desmonte da ECT e o terrorismo de Guilherme Campos. Correios
privatizado é povo prejudicado!
A questão de ordem agora é a
unidade de toda a classe trabalhadora, contra a retirada de direitos promovida pelos defensores do grande capital financeiro internacional.
Contra o imperialismo neoliberal
vamos todos a luta, pois unidos somos mais fortes. Nós trabalhadores
não vamos pagar pela crise! Todos
à Greve dia 26 rumo a Greve Geral
dia 28/04 juntamente com todas as
categorias. Motivos não nos faltam.

#PAREMASREFORMASOUPARAMOSOBRASIL
#FORAGUILHERMECAMPOS
#FORATEMER

Qual é a nossa pauta?
Greve geral contra as reformas previdenciária e trabalhista!
Não a terceirização!
Contra o desmonte dos correios, não à privatização!
Nenhuma demissão, contratação já!
Contra a suspensão das férias!
Contra o fechamento das agências!
Contra a falta de segurança das agências!
Pelo retorno da entrega diária!
Fora postal saúde! Pelo retorno dos correios saúde ao RH sem nenhuma mensalidade!
Auditoria da dívida pública. Taxação das grandes fortunas
Abertura dos livros contábeis da empresa. Auditoria já!
Fora Guilherme Campos! Fora Temer

