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GESTÃO 2008/2011

FILIADO À CUT / FENTECT

Trabalhadores vão eleger

delegados para o X CONTECT

O

momento é muito importante para os trabalhadores dos Correios.
Estamos às vésperas de eleger a
nova diretoria da Fentect, que
será reponsável por conduzir e
representar os trabalhadores dos
Correios em todas as lutas em
nível nacional que acontecerão
nos próximos três anos, além de
discutir a pauta de reivindicação.
O Congresso Nacional dos
Trabalhadores será realizado de
16 a 20 de junho, em GuarapariES. Antes disso, porém, o compromisso dos trabalhadores é
participar das assembléias para
a tirada dos delegados que vai
representar o nosso estado no X
CONTECT.
A atual gestão do Sintect-GO,
através de uma iniciativa justa e
democrática, também garante a
representatividade dos companheiros no interior do Estado no

congresso, com a realização de assembléias para
a tirada de delegados também nessas cidades.
O Sintect Goiás, conforme o que está
definido no estatuto da Federação, terá sete representantes no congresso. Estas pessoas serão
a voz de Goiás no evento e na eleição da nova
diretoria da Federação Nacional.
Por isso é tão importante que os trabalhadores elejam pessoas que realmente estão

compromissadas com a nossa
luta. Precisamos eleger representantes que defendam os
direitos dos trabalhadores em
todos os níveis.
Todas as conquistas que tivemos são resultado da união de
forças da categoria nos últimos
anos. Mas temos muito ainda a
avançar e a eleição da nova diretoria da Fentect será determinante para o sucesso das próximas batalhas junto à direção
nacional da empresa.
Por isso chamamos todos os
companheiros a participar das
assembléias e fazer a escolha
consciente dos delegados que
vão ao congresso. O nosso voto
é que determinará os rumos das
discussões nos próximos anos
da Federação. Defenda seus direitos, participe, vote. O que
está em jogo é o futuro da luta
pelo seu próprio interesse.
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