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Gestão 2017/2020

CONSIN

Estado de Greve: contra os ataques
da ECT e do Governo Federal

É

hora de declarar estado
de greve contra a cobrança de mensalidade
e judicialização do plano de saúde da categoria, por melhores
condições de trabalho, contra a
extinção do cargo de OTT e contra a Reforma da Previdência!
Assim, o SINTECT-GO convoca
todos os trabalhadores a participarem da Assembleia Geral e
das Assembleias Regionais de
decretação do estado de greve
(confira no quadro abaixo as ci-

dades onde haverá assembleias),
que serão realizadas no dia 20 de
fevereiro, conforme
encaminhamentos do XXII
Conselho de Representantes Sindicais (Consin).
O XXII Consin, realizado no
dia 07 de fevereiro em Brasília/DF, foi chamado

em caráter de urgência após
vários ataques da ECT contra a

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 20 de fevereiro (terça - feira)
Goiânia: Agência Central, Praça Cívica
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleia Regional - 20 de fevereiro (terça - 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 - Mineiros
- Uruaçu
Goiás
- São Luís de M. Belos
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do
Araguaia

- Informes,
- Aprovação do Estado de Greve contra a cobrança de mensalidade e judicialização do plano de saúde da categoria, por melhores condições de trabalho,
contra a extinção do cargo de OTT e contra a Reforma da Previdência.

Vamos lá, todos às assembleias!
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categoria ecetista, entre eles a
extinção do cargo de Operador
de Transbordo e Triagem (OTT).
No Conselho, os sindicalistas
de todas as entidades filiadas
à Federação discutiram sobre
a ação de julgamento do plano
de saúde da categoria no Tribunal Superior do Trabalho (TST),
descontos nos tíquetes, extinção do cargo de OTT, imposto
sindical, entre outros. Os encaminhamentos tirados durante o
Consin podem ser conferidos no
quadro abaixo.
Durante as discussões, ficou
claro que a ECT tem intensificado o desmonte nos Correios,
além de tentar aplicar as regras
da reforma trabalhista aos trabalhadores, sugerindo, inicial-

mente, a redução da jornada de
trabalho com a redução de salários, a princípio, para os administrativos. Contudo, na visão
dos representantes sindicais,
esses trabalhadores poderão ser
pressionados para que aceite essas condições.
No último dia 09 de fevereiro, a Fentect foi convocada pelo
ministro Aloyzio Silva para audiência de conciliação do plano
de saúde, que ocorrerá no dia 22
de fevereiro, no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Conforme nota divulgada pela assessoria jurídica da Federação, o
julgamento do benefício havia
sido marcado para o dia 19 deste mês devido a um erro no Tribunal, que decidiu, então, adiar

o processo. Com isso, o ministro
optou pela reabertura do processo e uma nova tentativa de
conciliação. Ainda sim, os encaminhamentos tirados no Consin
serão seguidos.
A hora é agora companheiros
e companheiras. Vamos todos
lotar as assembleias, na capital e
no interior, e decretarmos o Estado de Greve, dando uma resposta para a Empresa e o Governo de que não aceitaremos este
desmonte que vem sendo dado
nos Correios, rumo à terceirização e a privatização. Não aceitaremos mais este ataque aos nossos direitos!
Não se acovarde, lute! Categoria unida jamais será vencida! É lutar ou lutar!

Encaminhamentos do XXII CONSIN
1 - Realizar campanha nacional para que a ECT retire a judicialização quanto ao plano de saúde e
respeite o ACT dos trabalhadores dos Correios, bem como o direito adquirido. Caso a ECT não retire o processo do TST, a categoria deve declarar, em assembleias, greve por tempo indeterminado,
a partir da véspera do dia que for marcado o julgamento;
2 - Aprovação do estado de greve na próxima assembleia de cada sindicato. Indicativo para realização nos dias 15 e 16 de fevereiro;
3 - Dia 19.02 - Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência (atos, manifestações, greves,
etc);
4 - Seguir o calendário das centrais sindicais, inclusive com adesão à greve geral;
5 - Campanha nacional em Campinas-SP, contra o Guilherme Campos (outdoor, carro de som,
panfleto, entre outros),
6 - Chamar, de maneira formal e pública, a FINDECT e suas bases à unidade contra os ataques impostos pelo governo Temer/ECT.

Ataques da ECT e do Governo Federal une categoria ecetista na luta
contra a retirada de direitos

