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IV CORTECT

ORGANIZAR PARA AVANÇAR

E

stão abertas as inscrições para
delegado do IV Congresso Regional dos Trabalhadores dos
Correios e Telégrafos em Goiás, que
será realizado nos dias 21 e 22 de
agosto, no auditório da Câmara Municipal de Goiânia.
As regras para eleição dos delegados foram deliberadas em Assembléia Geral realizada dia 27 de julho
e deverão ser seguidas.

• Prazo de inscrição: de 2 a 6
de agosto;
• As eleições serão realizadas
de 9 a 13 de agosto;
• Poderão ser candidatos todos os filiados ao Sindicato;
• A cada 15 trabalhadores por
local de trabalho será eleito um
delegado;
• Nas unidades que tenham
no mínimo dez trabalhadores
será garantido um delegado;
• Será assegurada a cota de
30% de mulheres, desde que
as interessadas se inscrevam;

INSCRIÇÃO PARA DELEGADO

89
18
de

REGRAS

Leia atentamente as regras,
pois não serão aceitas, em nenhuma hipótese, inscrições fora
do prazo.
Após as eleições a listagem completa dos delegados eleitos será divulgada no site do Sintect-GO
(www.sintectgo.org.br).
O IV Cortect é um momento mui-

to importante para que toda categoria possa debater assuntos de relevância como as condições de trabalho, assistência médica, Correios
S/A, acordo bianual e ainda a condução da nossa Federação.
Fortalecer esta discussão é caminhar rumo à organização da
classe trabalhadora, contra todos os ataques que estamos sofrendo, inclusive discutindo a
atual conjuntura. Também será
um momento importante para
discutirmos mudanças estatutárias.
O Sintect-GO vai disponibilizar
a estrutura necessária para que as
companheiras mães possam participar ativamente dos debates tão importantes como o corte dos adicionais durante a gestação e licença maternidade e o fornecimento de uniformes adequados. Para tanto pedimos que sejam informados os
nomes e idades dos dependentes na
própria ficha de inscrição.

P ar
ticipe, pois soment
e
articipe,
somente
nos organizando é que
avançamos nas conquistas!

IV CORTECT - ORGANIZAR PARA AVANÇAR

Nome:
Matrícula:

Unidade:

Telefone e Celular:
E-mail:

Trabalha sábado: ( ) Sim ( ) Não

Dependentes:

DIAS 21 e 22 DE AGOSTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

CORREIOS E

BOLETIM DO

S SINTECT-GO
TE
LÉ

G

RA

S
FO

DO

ESTADO DE

GO
IÁ

S

S
TO DO TRABAL
ICA
HA
ND
D
SI

OS
SD
RE
O

SINTECT - GO
Fentect/CUT

Com a coragem que fez história
Com a ousadia que faz avançar

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O
II ENCONTRO REGIONAL DE MULHERES

E

stimular ações e políticas que
visem a valorização da mulher
na sociedade e, principalmente, nos Correios é o objetivo do II
Encontro Regional de Mulheres, que
o Sintect-GO realiza de 27 a 29 de
agosto, em Caldas Novas.
Tudo neste II Encontro está sendo planejado visando a conscientização da mulher ecetista do papel
fundamental que todas elas desempenham na Empresa e na sociedade. Assim, o Sintect-GO quer estimular a participação verdadeiramente
ativa das companheiras nos vários
setores da vida social e profissional
e impulsionar sua presença na política, na luta sindical, enfim, na tomada de decisões que influenciam
nossa realidade. Mas, claro, sempre
valorizando e respeitando as características femininas.

NÃO PERCA O PRAZO
PARA SE INSCREVER
Para participar do II Encontro Regional de Mulheres é necessário ser
filiada ao Sintect-GO, preencher a ficha de inscrição e entregá-la pessoalmente na sede do Sindicato, por
e-mail (sintect1go@gmail.com) ou via
fax (fone 62-3280-4415) dentro do
prazo estabelecido: de 2 a 12 de
agosto. Inscrições fora do prazo não
serão aceitas.
Para garantir e facilitar a participação das mulheres neste fórum de
debates, cada companheira terá o
direito de levar os filhos com, no máximo, 10 anos de idade.
Não fique fora! Faça já sua inscrição para o II Encontro Regional de
Mulheres e venha debater os caminhos e ações necessárias à valorização das mulheres!

VALORIZAÇÃO DA
MULHER NEGRA
O Sintect-GO presta
sua homenagem às
companheiras que sofrem
com o duplo preconceito por
ser mulher e ser negra,
unindo-se a todas nesta luta.

25 de julho
Dia da Mulher Negra

FICHA DE INSCRIÇÃO - II ENCONTRO DE MULHERES
Nome:
Unidade:
Matrícula:
E-mail:

RG.:

Órgão Expedidor:

Telefone e Celular:
Trabalha sábado: ( ) Sim ( ) Não

Dependente:

Data de nascimento:

Dependente:

Data de nascimento:

Dependente:

Data de nascimento:

DE 27 A 29 DE AGOSTO - EM CALDAS NOVAS

