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Assembleias elegerão representantes para o 
XII CONTECT

O SINTECT-GO realiza 
Assembleia Geral Extra-
ordinária e assembleias 

regionais para escolher os repre-
sentantes dos trabalhadores na ca-
pital e no interior do Estado para 
o XII Congresso Nacional dos Tra-
balhadores na ECT (CONTECT) 
e no XVIII Encontro Nacional de 
Mulheres. Em Goiânia, onde será 
feita a escolha de delegados para 
os dois eventos, a assembleia ocor-
rerá no dia 23 de abril, às 19h, em 
frente à Agência Central, na Praça 
Cívica.  No interior, as assembleias 
para a escolha dos representantes 
do CONTECT serão realizadas em 
Catalão, Goiás, Jataí, Rio Verde 
e Uruaçu, no dia 22 de abril, nos 
locais citados abaixo. As delega-
das que representarão o sindicato 

no Encontro 
de Mulheres 
também serão 
escolhidas nas 
a s s e m b l e i a s 
de Rio Verde e 
Mineiros, que 
também ocor-
rerão no dia 
22.

O CON-
TECT aconte-
ce a cada três 
anos, e este 
ano será reali-
zado entre os 
dias 16 e 20 de 
junho de 2015, 
em Luziânia/
GO. Todos os 
sindicatos do país têm até o dia 07 

de maio para encaminhar à Fede-
ração, os nomes dos trabalhadores 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

{PAUTA

Goiânia: quinta-feira, 23 de abril
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Agência Central 

•  Informes;
•  Resultado das Assembleias no Interior;
•  Eleição de Delegadas para o XVIII Encontro 
Nacional de Mulheres;
•  Eleição de Delegados (as) para o XII CONTECT.

Goiânia
18h30 (1ª chamada)

19h (2ª chamada)

Em frente à Agên. Central

Rio Verde
17h30 (1ª chamada)

18h (2ª chamada)

Em frente ao CDD

Mineiros
17h30 (1ª chamada)

18h (2ª chamada)

Em frente à UD

Interior:  quarta-feira, 22 de abril

XII CONTECT

Rio Verde
17h30 (1ª chamada)

18h (2ª chamada)

Em frente ao CDD

Uruaçu
17h30 (1ª chamada)

18h (2ª chamada)

Em frente à UD

Jataí
17h30 (1ª chamada)

18h (2ª chamada)

Em frente ao CDD

Catalão
17h30 (1ª chamada)

18h (2ª chamada)

Em frente ao CDD

Goiás
17h30  (1ª chamada)

18h (2ª chamada)

Em frente à AC

XVIII Encontro Nacional de Mulheres
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XVIII Encontro Nacional de Mulheres

que os representarão no Congres-
so. 

Em Goiás serão eleitas 05 dele-
gadas para o Encontro Nacional 
de Mulheres e 08 delegados (as) 
para o CONTECT. Nas assem-
bleias que escolherão os represen-
tantes da base de Goiás só podem 
votar e serem votados os trabalha-
dores filiados ao Sindicato.

CONTECT e Campanha
 Salarial

O CONTECT é considerado 
o principal fórum da FENTECT, 
pois, além de construir e definir a 
Pauta Nacional de Reivindicações 
da categoria, os eixos e o Calen-
dário de Lutas, também são pro-
postas e aprovadas mudanças no 
estatuto da entidade e eleitos o 
Conselho Fiscal e a nova Diretoria 
Colegiada para o próximo triênio.  

A Campanha Salarial deste 
ano tem o seu pontapé inicial com 
a eleição dos delegados para o 
CONTECT. Daí a importância de 
escolher dentre os trabalhadores, 

aqueles que são comprometidos 
com as lutas da categoria e partici-
pativos nas ações do sindicato.

O próximo passo é definir os 
membros (titular e suplente) para 
o Comando Nacional de Negocia-
ção e Mobilização da FENTECT, o 
que poderá ser feito em assem-
bleia futura, convocada com 
essa finalidade. 

No ano passado, a Cam-
panha Salarial foi encerrada 
com a assinatura de um Acor-
do Coletivo, que pôs fim a um 
ciclo sucessivo de Dissídios 
Coletivos, já que desde 2009 
não se fechava acordos coleti-
vos com a ECT. Devido a toda 
uma conjuntura política atual 
de crise econômica que o país 
enfrenta, a Campanha exigirá 
mais disposição e maior enga-
jamento dos trabalhadores na 
defesa e ampliação de seus di-
reitos, tendo em vista o avanço 
de uma direita fascista apoia-
da pela grande mídia (PIG), 
representada no Congresso 
Nacional por uma bancada 

majoritariamente conservadora e 
reacionária, que busca a todo cus-
to retirar direito da classe traba-
lhadora, e a aprovação do texto do 
PL 4330/2004, que regulamenta a 
terceirização indiscriminada, ilus-
tra tal realidade.

•   Análise de Conjuntura;
•  Escolha da tese guia; 
•  Reestruturação dos Cor-
reios e definição de plano 
de luta;
•  Prestação de Contas; 
•  Campanha Salarial; 
•  Mudanças Estatutárias; 
•  Eleição da nova direto-
ria e conselho fiscal triênio 
2015/2018.

Pauta do XII CONTECT

Já o XVIII Encontro Nacional 
de Mulheres, organizado pela 
Comissão Nacional de Mu-

lheres e por mulheres que integram 
a Diretoria Colegiada da FENTECT, 
será realizado nos dias 24, 25, 26 e 
27 de maio de 2015, em Aracaju/-SE. 
O SINTECT-GO enviará 05 compa-
nheiras para o Encontro.

O Encontro de Mulheres possibi-

lita o debate e a construção da uni-
dade entre a categoria, além de ser 
um espaço para as mulheres com-
partilharem suas histórias, experi-
ências e dúvidas relacionadas ao 
trabalho. No ano passado, assédio 
moral no trabalho, políticas e práti-
cas de saúde, Postalis, foram alguns 
dos assuntos amplamente discuti-
dos no Encontro.

Reunião das organizadoras do Encontro

Tema Central 
do 

Encontro de Mulheres


