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CAMPANHA SALARIAL 2015

E

Trabalhador, é hora de decretar
o Estado de Greve

stamos nos aproximando
de momentos decisivos da
Campanha Salarial 2015 e
agora, mais do que nunca, é hora de
ampliar a mobilização da categoria em
todo o Estado. Por isso, o SINTECT-GO convoca todos os trabalhadores
a participarem da Assembleia Geral
e das Assembleias Regionais para decretação do Estado de Greve, que serão realizadas no dia 02 de setembro
de 2015 em Goiânia e no interior.
As assembleias de decretação de
Estado de Greve fazem parte do Calendário de lutas da Campanha Salarial e consistem em um aviso à direção
dos Correios quanto a possibilidade

de deflagração de greve geral da categoria no próximo dia 15 de setembro.
Participe!

Negociações
As reuniões entre o Comando Nacional de Negociação e Mobilização
da FENTECT (CNNM) e a ECT estão
sendo realizadas desde o dia 14 de julho, e até o fechamento desta edição a
Empresa não apresentou sua proposta de reajuste do salário e benefícios,
e quanto as demais cláusulas, propõe
reedição.
De acordo com os membros do
Comando, os representantes da ECT
não se pronunciam sobre as reivindi-

cações da categoria e ainda anunciam
mudanças unilaterais no plano de saúde. Eles desconfiam da possibilidade
de novos ataques, como restrições no
benefício, sobretudo para os novos
contratados.
Pelo andar da carruagem e sem a
clara demonstração de boa vontade
da ECT em negociar as reivindicações
dos trabalhadores, tudo caminha para
a deflagração de uma das maiores greves dos últimos anos. Somente a ampla mobilização da categoria, lotando
as assembleias, poderá ser capaz de
forçar a direção dos Correios a realmente negociar e atender nossa pauta.
Participe das Assembleias!

Assembleia Geral Extraordinária - 02 de Setembro de 2015
Goiânia: Em frente à Agência Central
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleias Regionais - 02 de Setembro de 2015
Nas seguintes cidades abaixo
17:30 (1ª Chamada ) 18h (2 ª Chamada)

Em frente aos CDD’s
CDD JK (emAnápolis)
Caldas Novas
Catalão
Itumbiara
Jataí
Rio Verde
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Em frente às AC’s
Aragarças
Bela Vista de Goiás
Goiás
Goianésia
Goiatuba
Inhumas
Ipameri
Iporá
Itapuranga
Jaraguá

Em frente às UD’s

Mineiros
Minaçu
Uruaçu
Morrinhos
São Luís de M. Belos
Nerópolis
Niquelândia
Palmeiras de Goiás
Pires do Rio
Porangatu
Quirinópolis
Santa Helena de Goiás
São Miguel do Araguaia

Informes,
Avaliação da Campanha Salarial 2015,
Decretação do Estado de Greve com aprovação do indicativo de
deflagração de greve a partir das 22h do dia 15 de setembro.
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Ecetistas da AC Itaberaí podem paralisar
as atividades no próximo dia 02

D

iante
da
situação
caótica da
AC Itaberaí, os trabalhadores podem
paralisar suas atividades no próximo
dia 02 de setembro.
Eles reivindicam a
mudança para um
novo prédio ou melhorias no atual, que
o torne um ambiente
de trabalho salubre e
adequado para a realização de suas atividades.
No último dia 15 de agosto, o
SINTECT-GO realizou uma reunião com os trabalhadores da unidade, que concluíram que poderão paralisar suas atividades, caso
providências não sejam tomadas.
Os trabalhadores da AC Itaberaí reclamam há tempos da
situação da unidade, a insatisfação aumentou ainda mais
quando a agência mudou de
local. A estrutura física do
prédio é inadequada, pois a
agência foi improvisada em
um velho galpão desativado
cedido pela Igreja Católica.
O local não possui forro, assim como não tem saída de

emergência; há infiltrações nas
paredes; também não existe climatização – os trabalhadores evitam
ligar os ventiladores, pois eles espalham cisco, poeira e outras impurezas; a iluminação precária é
feita a base de gambiarras, onde o
risco de choques e incêndios é imi-

nente; além disso, o
serviço de limpeza é
ineficiente.
O Sindicato já enviou vários ofícios
para relatar a situação da AC Itaberaí para os gestores
da DR/GO, mas até
hoje nada foi feito.
Os problemas da AC
também foi objeto
de uma discussão
entre o Sindicato e
Gabinete no dia 25
de junho, ocasião em que a Diretoria Regional pediu um prazo de
40 dias e assumiu vários compromissos, mas até então não honrou
nenhum deles e nem sequer deu
satisfação à Diretoria do Sindicato
ou aos trabalhadores da unidade.

02 de Setembro de 2015 - ASSEMBLEIA REGIONAL

{

PAUTA

Itaberaí: em frente à Agência

08h (1ª Chamada ) 08:15 (2 ª Chamada)

• Informes;
• Avaliação da Campanha Salarial 2015;
• Decretação do Estado de Greve com aprovação do indicativo de deflagração de
greve a partir das 22h do dia 15 de setembro;
• Deflagração de paralisação setorial por 1 (um) dia, a partir das 8h30min, por melhores
condições de trabalho.

III Encontro Regional de Atendentes Comerciais
O SINTECT-GO convoca todas os atendentes comerciais a participarem
do III Encontro Regional de Atendentes Comerciais em Goiás, que será
realizado no dia 12 de setembro no Clube Ferreira Pacheco, a partir das
8h. As inscrições já estão sendo realizadas e os interessados podem se
inscrever até o dia 31.
PARTICIPE!

