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É HORA DE REAGIR !

SINTECT-GO
Boletim

Todos(as) na Assembleia de indicativo de greve!
Cumprindo o calendário uni-

ficado definido pelas centrais 
sindicais, o Sindicato dos Traba-
lhadores dos Correios em Goiás – 
SINTECT/GO vem neste convocar 
todos os trabalhadores e trabalha-
doras de sua base a participarem 
da Assembleia Geral, que ocorre-
rá em frente à agência central dos 
Correios, em Goiânia, no dia 28 
de Maio, com primeira chamada 
às 18h30 e segunda chamada às 
19h. E das Assembleias Regionais 
no mesmo dia (com os respectivos 
horários no quadro abaixo), para 
decretarmos o estado de greve e o 

indicativo de greve para o dia 14 de 
junho de 2019. Em Goiânia, a gre-
ve terá início a partir das 22h do 
dia 13 de junho.

Diante de tantos ataques e cor-
tes que a classe trabalhadora vem 
sofrendo, é hora dos trabalhadores 
reagirem e pressionarem o Gover-
no e Congresso Nacional contra a 
Reforma da Previdência e contra 
as privatizações. Contra essa plani-
lha política econômica neoliberal 
de massacre aos trabalhadores, de 
flexibilização e precarização das re-
lações de trabalho, contra o fim da 
Seguridade Social.

GREVE GERAL
14 de Junho

O Governo impõe mudanças 
drásticas à previdência social, cha-
mando-a de “nova previdência”. 
Mas de “nova” nada tem. Ela repre-
senta um retorno ao passado, onde 
direitos para classe trabalhadora 
não passavam de meros sonhos. 
O que está se propondo com a tal 
da reforma, conforme determi-
nada pelo presidente, é o fim da 
seguridade social, garantido pela 
Constituição de 1988, destinados a 
assegurar os direitos relacionados 
a previdência social, assistência so-
cial e saúde. Confira nossa pauta 
abaixo.

ASSEMBLEIAS

PAUTAS 
• Informes;
• Decretação de estado de greve e indicativo de greve;
• Aprovação de moção de repúdio pelo fechamento de agências e contra a privatização dos Correiros.

AC’S CDD’s 

CDD JK (Anápolis)

Goiânia 

UD’S

Dia 28 de Maio
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- Aragarças
- Bela Vista
- Ceres
- Goianésia
- Goiatuba
- Goiás
- Inhumas
- Ipameri

- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

- Palmeiras de 
Goiás 
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do 
Araguaia

Dia 28 de Maio
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

Dia 28 de Maio
16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

- Caldas Novas                   - Jataí
- Catalão                               - Rio Verde
- Itumbiara

Dia 28 de Maio
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Local: Em frente da Agência Central dos Correios - 
Praça Cívica

Dia 28 de Maio
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- São Luiz dos Montes Belos
- Mineiros
- Uruaçu



Para cumprir a pauta econô-
mica neoliberal orientada por 
Paulo Guedes, estabelecer o Es-
tado mínimo no Brasil e atender 
aos interesses do mercado finan-
ceiro internacional, o Governo 
autorizou, dentre tantas outras 
privatizações, a privatização dos 
Correios. 

A decisão coloca em risco o 
emprego de mais de 100 mil tra-
balhadores e trabalhadoras de 
todo o país. Este sindicato vem 
neste repudiar o projeto de pri-
vatização declarado pelo governo 
e chamar os trabalhores e traba-
lhadoras à lutarem pelos nossos 
empregos, a se unirem ao sindi-
cato nessa luta que se faz neces-
sária contra todas as privatiza-
ções, Contra a Privatização 
dos Correios, contra todo este 
desmonte que vem sendo imple-
mentado por este governo.

A empresa vem lançando vários PDI’s e PDV’s deixando claro sua 
intenção de enxugar ao máximo. Com discurso de modernização, a 
ECT anunciou agora o fechamento de 161 agências próprias, deixan-
do claro também a sua intenção de acabar com o cargo de Atendente 
Comercial. E, mais uma vez, já apertando o cerco para os OTT’s (car-
go em extinção) para se reenquadrarem em outro cargo. Deixando 
muito claro o passo-a-passo da privatização de: Precarizar, Sucatear, 
Enxugar e Vender!

                         

NÃO À PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS !!!

Motivos não nos faltam para lutar

• Greve geral contra a Reforma da Previdência
• Não à terceirização!
• Contra o desmonte dos correios, não à privatização!

• Nenhuma demissão, contratação já!
• Contra o fechamento das agências!
• Contra a falta de segurança nas agências!
• Pelo retorno da entrega diária. Fim do DDA
• Fora postal saúde! Pelo retorno dos correios saúde ao RH sem nenhu-

ma mensalidade!
• Auditoria da dívida pública. Taxação das grandes fortunas
• Abertura dos livros contábeis da empresa. Auditoria já!
• Por melhores condições de trabalho
• Pela entrega matutina já!

CORREIOS PRIVATIZADO

POVO PREJUDICADO

 CONFIRA NOSSA PAUTA


