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25 de Julho de 2016 (Segunda-feira) - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAÓRDINÁRIA

{PAUTA

Assembleia instaura Estado de Greve e inicia a 
fase de mobilização. Participe!

- Informes;
- Avaliação e Referendo da Pauta Nacional de Reivindicações e do 
Calendário de Lutas da Campanha Salarial 2016/2017;
- Eleição do representante do SINTECT-GO no Comando Nacional de 
Negociação e Mobilização da FENTECT; e
- Aprovação do Estado de Greve.

Encerrada a fase preparatória 
da Campanha Salarial, com 
a eleição dos delegados e 

delegadas que participaram e cons-
truíram a pauta de reivindicações da 
categoria no 33º CONREP, tem início 
agora a fase de organização e mobi-
lização desta Campanha, com o refe-
rendo da Pauta e do Calendário de 
Lutas, e da eleição dos membros do 
Comando Nacional de Negociação e 

Mobilização da FENTECT. 
Os representantes goianos no Co-

mando (titular e suplente) serão elei-
tos em Assembleia Geral que aconte-
ce na próxima segunda-feira, dia 25 
de julho, a partir das 18h30 em frente 
à Agência Central, na Praça Cívica. 

Mais informações sobre as discus-
sões e deliberações do 33º CONREP, 
você confere na próxima edição do 
jornal do SINTECT-GO, o “Ecetista na Luta”.

CAMPANHA SALARIAL 2016

- Reajuste salarial de 15% 
+ Aumento linear R$300,00
- Ticket alimentação 
R$45,00
- Vale cesta R$400,00

Principais Pontos da Pauta 
Econômica e Benefícios

15% 
+ 

R$300

$

Fique por dentro!
Pauta Nacional de Reivindicações
Documento oficial contendo o conjunto das propos-

tas de reajuste salarial, benefícios, condições de trabalho 
e outras, aprovadas no CONREP por ampla maioria dos 
delegados eleitos pelos trabalhadores em Assembleias.

A pauta na íntegra passa por um processo de siste-
matização e será disponibilizada em breve pela FEN-
TECT nas versões impressa e digital. 

Comando de Negociações e Mobilização
Comissão representativa dos trabalhadores respon-

sável por defender e negociar com a direção dos Cor-
reios a pauta de reivindicações da categoria. O comando 
é integrado por seis diretores da FENTECT e mais um 
representante indicado ou eleito em cada base sindical.

Os membros do Comando se revezam na Mesa de 
Negociação com a ECT e ficam de plantão em Brasília, 
durante todo o período que durar a Campanha Salarial. 
Em caso de aprovação das propostas nas Assembleias 
da categoria, são eles que assinam o acordo coletivo.

Unidade é o tom da Campanha
A Campanha Salarial deste ano têm como eixos prin-

cipais a luta contra o iminente perigo de privatização 
dos Correios e contra a retirada de direitos já conquis-
tados. O resultado da privatização dos Correios, e de 
outras estatais, projeto anunciado e defendido pelo go-
verno interino de Michel Temer, é a redução de direitos 
e a demissão de milhares de ecetistas. 

Para fazer frente a este ataque, está em construção 
uma Campanha Nacional Unificada, com a participação 
de todos 
os sindi-
catos da 
categoria 
e também 
com pe-
troleiros 
e bancá-
rios.



INFORMATIVO CAMPANHA SALARIAL

Ex-diretores da Petros e do Postalis são presos

Sete pessoas foram 
presas suspeitas de 
desviar recursos da 

Petros (Fundo de Pensão 
da Petrobras) e do Postalis 
(Fundo de Pensão dos Cor-
reios) durante a Operação 
Recomeço da Polícia Fe-
deral (PF) e do Ministério 
Público Federal (MPF), re-
alizada no dia 24 de junho. 
Além dos mandados de 
prisão temporários, tam-
bém foram cumpridos 12 
de busca e apreensão em 
Brasília, São Paulo e Rio 
de Janeiro, e decretado o 
bloqueio de bens e ativos 
financeiros - inclusive os 
localizados no exterior - de 
46 pessoas físicas e jurídi-
cas, no valor de cerca de 
R$1,35 bilhão.

Os suspeitos estão sen-
do investigados por gestão 
fraudulenta, associação cri-
minosa, desvio de recursos 
de instituição financeira e 
negociação de títulos sem 
garantia suficiente. De 
acordo com a PF, ambos os 
Fundos investiram em títu-
los mobiliários do Grupo 
Galileo Educacional, que 
teve sua falência decretada 
em maio pela justiça do Rio 
de Janeiro, com prejuízo 
estimado em cerca de R$90 
milhões. O grupo Galileo 
foi responsável pela recu-
peração da Universidade 
Gama Filho (RJ), que en-
cerrou suas atividades em 
2014.

Foram presos na Ope-
ração o ex-diretor finan-

ceiro do Postalis, Adilson 
Florêncio da Costa; dois 
sócios do Galileo na época 
dos fatos, Márcio André 
Mendes Costa e Ricardo 
Andrade Magro; os repre-
sentantes da Universidade 
Gama Filho, Paulo César 
Prado Ferreira da Gama e 
Luiz Alfredo da Gama Bo-
tafogo Muniz; o ex-diretor 
do Grupo Galileo, Carlos 

Alberto Peregrino da Sil-
va, e o advogado Roberto 
Roland Rodrigues da Silva 
Júnior.

A Operação Recomeço 
ocorreu um dia após a Pe-
tros anunciar rombo atua-
rial de R$ 22,6 bilhões, dos 
quais R$ 16,1 bilhões deve-
rão que ser assumidos pela 
Petrobras e pelos emprega-
dos da ativa e aposentados. 

* Com informações do Jornal do Brasil, G1 e O Globo

CALENDÁRIO DE LUTAS DA CAMPANHA SALARIAL
Data Ação

• Primeira Semana de Mobilização nas Bases: panfletagens, reuniões nos setores, car-
ros de som, etc...
• Assembleias para referendo da Pauta, escolha do representante para integrar o Co-
mando nacional de Reivindicação e Votação do Estado de Greve.
• Instalação do Comando Nacional de Negociações em Brasília-DF.
• Entrega da Pauta à ECT, com Ato Publico em frente ao Ed. SEDE.
• Primeiro Final de Semana de Agitação com carros de som denunciando a privatiza-
ção dos Correios.
• Dia Nacional de Luta em Defesa dos Correios.
• Lançamento de Comitê Permanente Contra a Privatização dos Correios, com parti-
cipação de bancários, petroleiros e demais categorias em luta. Local: ABI-RJ (a confir-
mar).
• Ato Público Nacional no Rio de Janeiro, com manifestações nos estados e regiões e 
caravanas ao RIO (Definir local: Copacabana; Candelária; Maracanã, Parque Olímpi-
co, etc...).
• Segundo Final de Semana de Agitação com carros de som denunciando a privatiza-
ção dos Correios. (Repetir em todos os finais de semana).
• Início das negociações com a ECT
• Semana de Agitação nas bases.
• Assembleias de Planejamento e avaliação das negociações
• Assembleia para avaliação das negociações da Campanha Salarial
• Participação no Grito dos Excluídos, com Carta Aberta a População.
• Data limite para as negociações com a ECT.
• Agitação nas bases.
•Assembleias para deflagração da greve nacional por tempo indeterminado, a par-
tir das 22h. (PODENDO SER READEQUADA ESTA DATA, de acordo com as nego-
ciações com os bancários e petroleiros).

18 a 22 de Julho

20 a 22 de Julho

25 de Julho 
26 de Julho 
30 e 31 de Julho

01 de Agosto
04 de Agosto

05 de Agosto

06 e 07 de Agosto

08 de Agosto
08 a 12 de Agosto
17 de Agosto
06 de Setembro
07 de Setembro 
13 de Setembro
08 a 14 de Setembro
14 de Setembro


