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SINTECT/GO

TUDO PRONTO PARA O VI CORTECT - CONGRESSO REGIONAL DOS 
TRABALHADORES DOS CORREIOS EM GOIÁS QUE ACONTECE 

NO FINAL DE SEMANA

Nos próximos dias 30 e 31 de janeiro de 2016 (sábado e domingo) acontece o 
principal fórum deliberativo do Sindicato dos trabalhadores dos Correios em Goi-
ás, trata-se do VI CORTECT. O evento será realizado a partir das 8h, no auditório 
do Hotel Serras de Goyaz, situado na Av. Paranaíba, nº 1.445, Centro – Goiânia 
– GO, de frente ao Estádio Olímpico e próximo ao Centro de Convenções, e se 
encerra por volta das 12h de domingo.

Em obediência ao Estatuto Consolidado do Sindicato, o evento deve ser realiza-
do a cada três anos ou pelo menos uma vez em cada gestão, pela Diretoria Cole-
giada. 

Mais que um momento de integração ou confraternização entre os trabalhado-
res, o CORTECT tem como objetivo a discussão de temas importantes, com foco na 
formação e ampliação da consciência política de classe da categoria ecetista. 

É uma oportunidade para se divulgar os direitos dos trabalhadores, debater os 
problemas que envolvem os Correios e o Movimento Sindical na conjuntura atual 
e estabelecer um plano de luta e ações. Também é o único fórum apto a promover 
alterações no estatuto da instituição.

A programação detalhada do VI CORTECT consta de seu Regimento Interno e 
estará disponível nas pastas que serão entregues após o respectivo credenciamen-
to dos participantes.  

Conforme Edital de Convocação publicado na edição de 1º/12/2015 do Jornal 
Hoje, o VI CORTECT discutirá a seguinte pauta:
•	 Conjuntura	Política	Geral	e	do	Brasil;	
•	 Conjuntura	Política	dos	Correios	e	do	Movimento	Sindical;	
•	 Reestruturação/Terceirização	e	Privatização;
•	 Mudanças	Estatutárias;
•	 Política	de	Investimentos	Estruturais	do	SINTECT/GO.

Companheiros e Companheiras
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A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO 
CONGRESSO DA CATEGORIA

O VI CORTECT é aberto a todos os trabalhadores da base de Goiás, filiados 
ao Sindicato. Mas, participam efetivamente do Congresso, com poder de votar as 
propostas e encaminhamentos, somente os delegados natos (Diretoria Colegiada 
e os atuais delegados sindicais), além dos delegados eleitos ou aclamados em suas 
unidades que tenham realizado a inscrição dentro dos prazos divulgados. 

A relação completa dos delegados inscritos para o VI CORTECT será divulgada 
no site do Sindicato, no próximo dia 29/01. 

Todos os inscritos e demais interessados em participar do VI CORTECT devem 
confirmar com antecedência a sua participação no evento com as secretárias do 
Sindicato ou com os diretores, por meio de telefone, whatsapp ou pessoalmente.

A fim de viabilizar toda a estrutura necessária para o Congresso, é de suma 
importância para a Comissão Organizadora, a confirmação antecipada de todos 
os delegados, principalmente daqueles advindos do interior do Estado. Para estes 
últimos, a Diretoria do Sindicato providencia a hospedagem no hotel do evento e 
disponibiliza os recursos necessários para o deslocamento (passagens). Em caso 
de	desistência	de	participação,	por	qualquer	motivo,	os	valores	depositados	de-
vem	ser	devolvidos	aos	cofres	da	instituição.	

Além dos delegados, também participam do Fórum os demais filiados que so-
licitem antecipadamente à Diretoria Colegiada o credenciamento, como observa-
dores e, também os convidados oficiais da Comissão Organizadora do Congresso. 

Tudo está sendo preparado com muito esmero para que tenhamos um excelente 
congresso, bons encaminhamentos e para que, acima de tudo, os trabalhadores 
saiam fortalecidos para encaminhar a luta da categoria e enfrentar os desafios que 
estão por vir.

Wesley Furtado  Martins
Secretário de  Comunicação e Imprensa

Saudações Sindicais, 


