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ASSEMBLEIA PARA ESCOLHA DE DELEGADAS

Debater a situação da mulher
trabalhadora nunca foi tão urgente
SABIA QUE...
• Somente 38% do total de cargos
de chefias no Brasil são ocupados
por mulheres?
• No topo das chefia do setor
público, a participação é
ainda menor: 16,4%?
• Em 2016, 4.500
brasileiras foram
mortas pelo simples
fato de ser mulher?
(Fontes: IBGE e Ministério
do Planejamento)

Ilustração: Freepik

Debater a situação da mulher na
família, nas empresas e, sobretudo,
dentro dos Correios é urgente. Vivemos
numa sociedade patriarcal, machista,
em que a mulher sofre violência das
mais diversas formas.
No cenário político-econômico
atual, a situação feminina se agravou.
A reforma trabalhista trouxe prejuízos
para todos, mas atingiu com mais força
as trabalhadoras. O mesmo acontecerá
se a reforma da Previdência for
aprovada.
Toda a categoria deve incentivar
a unidade das companheiras, com
conscientização e debate em torno
de temas relacionados à participação
feminina nos Correios, no meio sindical
e na política.
Nesse sentido, a FENTECT realiza,
de 29 a 31 de maio, o XXI Encontro
Nacional de Mulheres, em Brasília,
por entender que é importante a
manutenção de fóruns específicos das
mulheres para fortalecer a luta delas e
de todos nós.
O SINTECT-GO estará presente
nesse Encontro com as delegadas
escolhidas em Assembleias, que serão
realizadas nesta semana. Mulheres,
participem! Homens, incentivem a
participação das companheiras.

ASSEMBLEIAS GERAL
GOIÂNIA
Dia 27 de abril

18:30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)
Na sede do Sindicato

PAUTA

ANÁPOLIS
Dia 27 de abril

16:30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)
Em frente ao CDD JK

• Informes
• Eleição de delegadas para o
XXI Encontro Nacional de Mulheres

JATAÍ
Dia 27 de abril

17:30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)
Em frente ao CDD

RIO VERDE
Dia 27 de abril

17:30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)
Em frente ao CDD

Sua luta é para a vida toda, é permanente!

FENTECT ORIENTA
NÃO SAIA DO PLANO
NÃO assinem documento de exclusão
A ECT/Postal Saúde tem feito
comunicados internos e enviado
telegramas aos trabalhadores da
ativa e aposentados orientando pela
exclusão do atual plano de saúde.
A FENTECT orienta a todos os
trabalhadores que NÃO ABRAM
MÃO DE SEU PLANO, não
assinem qualquer documento
relacionado ao Plano sem antes ter a
devida orientação da FENTECT.

Ainda que ECT/Postal Saúde
insistam em impor a cobrança
do plano de forma imediata,
é importante que a categoria
continue fazendo parte do atual
Plano de Saúde da ECT. Esta é a
orientação até que os embargos
de declaração apresentados pela
FENTECT junto ao TST e também o
recurso junto ao Superior Tribunal
Federal (STF)sejam julgados.

Ainda cabem recursos à decisão do TST
• A Assessoria Jurídica da FENTECT ingressou com dois recursos na Justiça.
• Primeiro com EMBARGOS no TST (Tribunal Superior do Trabalho), porque:
• Segundo no STF (Superior Tribunal Federal).

REAFIRMAMOS!
Não assinem nenhum documento
relacionado ao plano de saúde sem antes ter a
orientação da FENTECT.
Há muitas dúvidas com relação às mudanças que a ECT/Postalis querem impor ao
trabalhador. Nos sites da FEDERAÇÃO e do SINTECT-GO há um documento (feito pelo
Postal Saúde) que anuncia essas mudanças. Leia para compreender melhor o que eles
querem mudar, mas NÃO faça nada, NÃO ASSINE NADA sem a orientação da FENTECT

