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Saúde

Ecetistas devem avaliar o Relatório final da Comissão
Paritária de Saúde durante Assembleia no dia 15

O

SINTECT-GO
realiza
Assembleia de Avaliação do relatório final
da Comissão Paritária de Saúde
no dia 15 de fevereiro em frente
à Agência Central, localizada na
Praça Cívica em Goiânia, a partir
das 18h30. Outro ponto de pauta
da Assembleia é a aprovação do
estado de greve, com indicativo
de greve para o dia 15 de março,
ou a qualquer momento em caso
de descumprimento e alteração do
ACT 2016/2017, em relação ao plano de saúde. Haverá assembleias
também no interior, confira qua-

dro abaixo.
Esta assembleia faz parte do calendário de lutas da 40ª Plenária
Nacional da FENTECT, que ocorreu nos dias 26 e 27 de janeiro em
Brasília. Durante o evento, os ecetistas discutiram a situação da Empresa, debateram sobre o cenário
político do país e dos Correios, definiram eixos de luta, aprovaram
resoluções e o calendário de lutas.
Já o relatório final dos estudos
da Comissão Paritária de Saúde foi
concluído no dia 30 de janeiro, e
foi estabelecido como obrigatório
no ACT 2016/2017, Cláusula 28.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 15 de fevereiro (quarta - feira)
Goiânia: Agência Central, Praça Cívica
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleia Regional - 15 de fevereiro (quarta - feira)
Nas seguintes cidades abaixo

17h (1ª Chamada ) 17h30 (2 ª Chamada)
Em frente aos CDD’s
- CDD JK (em Anápolis)
- Caldas Novas
- Catalão
- Itumbiara
- Jataí
- Rio Verde

{

PAUTA

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

- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

Em frente às UD’s
- Palmeiras de
Goiás
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do
Araguaia

- Mineiros
- Uruaçu
- São Luís de M.
Belos

Avaliação do relatório final da Comissão Paritária de Saúde;
Aprovação do estado de greve, com indicativo de greve para o dia 15
de março, ou a qualquer momento em caso de descumprimento e alteração do ACT 2016/2017, em relação ao plano de saúde.

Resoluções Aprovadas durante a 40ª Plenária Nacional da FENTECT
1. Retorno do Plano Correios Saúde para a gestão por RH da ECT;
2. Retorno dos Ambulatórios Médicos;
3. Rejeição de qualquer alteração do Custeio ou Compartilhamento do Plano de Saúde em desacordo ao que foi aprovado no ACT 2016/2017;
4. Relatório Sucinto focado nas Melhorias ao Plano de Saúde;
5. Não participação da FENTECT na eleição da Postal Saúde,
6. Não prorrogação do prazo previsto no § 10º da Cláusula 28 do ACT 2016/2017;
7. Campanha Nacional contra as perseguições políticas nos Correios.

Eixos de luta definidos na 40ª Plenária Nacional da FENTECT
Contra a privatização da ECT;
Contra a Reforma trabalhista;
Contra a Reforma da Previdência;
Fim do DDA, OAI e CDD Virtual;
Melhores condições de trabalho;
Fora Guilherme Campos;
Diretoria da ECT eleita pela base, com mandatos revogáveis e quadros de carreira;
Concurso público já;
Entrega Postal Matutina já;
Fora TEMER

Calendário de Lutas
• Até 03/02: Confecção de materiais de mobilização com deliberações da 40ª Plenária
Nacional da FENTECT;
• Dias 07/02 a 15/02: Assembleias de Avaliação do Relatório Final da Comissão Paritária
de saúde e de aprovação do estado de greve, com indicativo de greve para 15/03, ou a
qualquer momento, caso haja descumprimento e alteração do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017, em relação ao Plano de Saúde;
• Dias 18 e 19/02: Seminário Nacional da FENTECT sobre plano de saúde;
• Dia 20/02: Ato nacional em Brasília/DF;
• Dias 01/03 a 12/03: Seminários regionais e agitação nas bases;
• Dia 15/03: Indicativo de greve geral, em adesão à greve geral a ser deliberada pelas
centrais sindicais.

