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Campanha Salarial

É hora de aprovar o indicativo de greve

O

SINTECTGO conclama
todos
os trabalhadores para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária e das Assembleias
Regionais, que serão
realizadas no dia 13 de
setembro de 2017, quarta-feira, em Goiânia e
no interior (conforme
quadro abaixo), para a
aprovação do indicativo de greve para às 22h
do dia 19 de setembro, conforme calendário de lutas aprovado durante
o CONREP.
No último dia 04, os representantes dos sindicatos filiados à FENTECT estiveram reunidos durante

o XIX Conselho de Representantes
Sindicais (CONSIN) para debater
sobre a atual conjuntura política do
país e dos Correios, além de discutir
a situação da campanha salarial da
categoria. Na ocasião foi deliberado
pela manutenção do calendário de

lutas definido durante o 34º CONREP, que
prevê, entre outras
coisas, greve para o
dia 19 de setembro e
reposição de 8% para
todos os trabalhadores da ECT, mais aumento de R$ 300,00
linear.
Durante o CONSIN, os representantes destacaram a
importância da participação de outras
categorias nas mobilizações dos ecetistas, para juntos lutarem contra a
privatização, processo que já está a
todo vapor. Com a alegação de reduzir gastos, Michel Temer já anunciou a privatização da Eletrobras, 14

Assembleia Geral Extraordinária - 13 de Setembro de 2017
Goiânia: Em frente à Agência Central
18h30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleias Regionais - 13 de Setembro de 2017
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
- Mineiros
- Palmeiras
- Uruaçu
- Pires do Rio
- São Luís de M. Belos
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do
Araguaia

• Informes;
• Avaliação da Campanha Salarial;
• Aprovação de indicativo de greve geral a partir das 22h do dia 19 de setembro.
Negociações Coletivas Já!
“Meus Direitos e Emprego Ficam, Guilherme Campos Sai!”

aeroportos, terminais portuários, hidrelétricas, empresas
e campos de petróleo e gás,
rodovias, loterias da Caixa
Econômica Federal (CEF), e a
Casa da Moeda.
No dia 05 de setembro, a
Federação entregou ao Tribunal Superior do Trabalho
a resposta das assembleias
dos sindicatos em relação à

Ecetistas rejeitam proposta do TST

proposta apresentada pelo ministro
Emmanoel Pereira. Os 31 sindicatos
filiados à FENTECT rejeitaram a
prorrogação do ACT vigente até dezembro e a proibição de greve.
Trabalhador está é a hora para se
mobilizar e construir uma greve forte, impedindo, assim, mais ataques
da Empresa, que a todo custo foge
das negociações.
Vamos juntos até a vitória!

Principais deliberações do XIX CONSIN
- Manutenção do calendário de lutas definido no 34º
CONREP, com deflagração da greve para o dia 19 de
setembro;
- Enviar cartas todos os dias à Empresa requerendo
abertura das negociações coletivas;
- Formalizar o quantitativo gasto em patrocínio nos
últimos anos;
- Dar abertura imediata às negociações coletivas entre
a empresa e as representações sindicais;
- Participar no dia 14 de setembro do Dia Nacional de
Lutas;
- Realizar as reuniões com petroleiros e demais categorias pela unificação das lutas;
- Buscar apoio junto aos parlamentares, para a campanha salarial e greve, bem como as demais entidades sindicais, centrais sindicais e movimentos sociais;
- Realizar acampamentos em Brasília durante a greve;
- Confeccionar material de comunicação patrocinado
pela FENTECT nas redes sociais;
- Elaborar boletins, cartazes, vídeos e outros ma-

teriais didáticos da campanha salarial e contra a
privatização;
- Fazer campanha contra as perseguições sindicais;
- Encaminhar ação civil pública e denúncia na OIT
contra a diminuição dos postos de trabalho com os
PDIA’s e PDV’s, ameaçando, assim, a universalização
do serviço postal;
- Denunciar o processo de privatização nos Correios
por meio da CorreiosPar;
- Dar encaminhamento imediato à ação judicial para
a abertura das contas da ECT;
- Campanha contra o PDV e o PDI;
- Enviar carta à FINDECT reafirmando o calendário
deliberado pela maioria dos sindicatos de Correios;
- Realizar eventos de mobilização nas bases da FINDECT, conforme deliberado no 34º CONREP;
- Realizar assembleias para deliberar o estado de
greve de 13 a 14 de setembro;
- Campanha nacional e ações judiciais pela transformação dos Correios em autarquia (ADPF);
- Buscar a unificação dos sindicatos em caso de greve.

Encontro sobre reforma trabalhista, campanha salarial e ações jurídicas

N

o dia 16 de setembro o
SINTECT-GO realiza o
“V Encontro Regional
de Atendentes Comerciais e Encontro de Orientações Jurídicas e Campanha Salarial”. Na ocasião será
discutida a participação dos trabalhadores(as) na campanha salarial;
reforma trabalhista e seus efeitos;
a importância dos Correios para a
sociedade; e sobre as diversas ações

jurídicas propostas pela instituição.
O encontro será realizado no auditório Costa Lima, na Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás, localizada na Alameda dos Buritis,
231 - Setor Oeste, Goiânia – GO, a
partir das 8h.
Para se inscrever no “V Encontro
Regional de Atendentes Comerciais
e Encontro de Orientações Jurídicas
e Campanha Salarial”, o ecetista

precisa preencher a ficha de inscrição abaixo e enviá-la ao SINTECTGO, até o dia 12 de setembro, por:
• email: sintect1go@gmail.com;
• fax ou via telefone com as secretárias (62) 3280-4415;
• ou entregá-la diretamente na
sede do Sindicato, localizada na
Rua anhangá , Quadra 32-A Lote 25
Vila Brasília, Aparecida de Goiânia
– Goiás.

Ficha de Inscrição |V Encontro Regional de Atendentes Comerciais e
Encontro de Orientações Jurídicas e Campanha Salarial
NOME: _______________________________________________________________________
MATRÍCULA: _______________________LOTAÇÃO:_____________________________
E-MAIL: ______________________________________________________________________
TELEFONE: _________________________ CELULAR:_____________________________
TRABALHADORES INTERIOR

INSCREVA-SE!

AGÊNCIA: ______________CONTA: _______________BANCO: ___________________
Direitos não se retiram, se ampliam!

