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          18 de Agosto de 2015 - ASSEMBLEIAS GERAIS

{PAUTA

Negociações serão avaliadas 
durante assembleias

Informes
Avaliação da Campanha Salarial 2015/2016
Tirada dos delegados da 39ª Plenária Nacional da FENTECT

GOIÂNIA
18h30 (1ª chamada)
19h (2ª chamada)

Em frente à Ag. Central

ANÁPOLIS
17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

Em frente ao CDD J.K.

ITUMBIARA
17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

Em frente ao CDD

Os ecetis-
tas deve-
rão ava-

liar as negociações 
do Comando Na-
cional de Negocia-
ção e Mobilização 
(CNNM) na próxi-
ma terça-feira, dia 
18 de agosto, du-
rante Assembleia 
Geral. Na capital, a 
assembleia será re-
alizada às 19hhoras 
em frente à Agência 
Central, na Praça 
Cívica. Em Anápo-
lis e em Itumbiara as assembleias 
serão realizadas a partir das 17:30h 
nos locais abaixo. 

Além disso, as assembleias tam-
bém elegerão os três delegados 
(um tirado em cada assembleia) 
que representarão a base sindical 
de Goiás na 39ª Plenária Nacional 
da FENTECT, que acontecerá nos 

dias 04 e 05 de setembro de 2015, 
em Brasília/DF. A quantidade de 
delegados de cada base sindical 
é definido pelo Estatuto da FEN-
TECT, seguindo a proporção de 1 
delegado/a a cada 1000 trabalhado-
res da base.

As reuniões do CNNM e os re-
presentantes da ECT estão sendo 
realizadas desde 14 de julho, e o 

que se constatou é o 
desrespeito e a falta 
de compromisso da 
Empresa, que inclusi-
ve cancelou algumas 
reuniões já agendadas. 
Não houve contrapro-
postas por parte dos 
Correios durante as 
reuniões, muito menos 
uma posição perante a 
pauta de reivindica-
ções dos trabalhado-
res. 

As assembleias, 
que estão sendo rea-
lizadas em todas as 

bases sindicais do país, integram 
o conjunto de ações definidas no 
calendário nacional para a prepa-
ração de uma grande luta no dia 28 
de agosto.  Por isso, é importante 
que todos os trabalhadores ecetis-
tas participem das assembleias e 
avaliem as negociações da Campa-
nha Salarial.

CAMPANHA SALARIAL 2015

Ecetistas: É hora de ampliar a luta !



Ecetista, cuidado com informações erradas!

O momento atual que os ecetistas estão vi-
vendo é crucial para a Campanha Salarial, 
e a primeira batalha está acontecendo no 

campo das informações. A Empresa tem divulgado 
informações erradas acerca das negociações em seu 
informativo “Primeira Hora”, por isso é importante 
que todo trabalhador fique atento e busque informa-
ções junto a FENTECT e aos sindicatos. 

A empresa está sendo intransigente, e até o mo-
mento não se posicionou sobre a pauta de reivindica-
ção, e nem vem cumprindo o ACT em vigência. Isso 
só demonstra que ela não quer negociar e que todos 
precisarão unir para que a categoria saia vitoriosa. 

Trabalhador: É preciso ficar ATENTO!

INFORMATIVO CAMPANHA SALARIAL

DATAS IMPORTANTES
25/08 - Assembleia para deflagração do estado de greve (SP, RJ, TO, RN, BAURU)
28/08 - Dia Nacional de Lutas
01 e 02/09 - Assembleia para deflagração do estado de greve (FENTECT)
15/09 - Assembleia nos 36 sindicatos dos trabalhadores dos Correios, para deflagração de greve geral.

FichA dE iNscriçãO | iii ENcONTrO rEgiONAl dE ATENdENTEs cOmErciAis

NOmE: 

mATrículA: 

AgêNciA:

E-mAil: 

TElEFONE:                                                    cElulAr:
iNscrEVA-sE!

sindicato promove iii Encontro regional de 
Atendentes comerciais

Para debater as demandas 
referentes às atividades 
dos atendentes, o SIN-

TECT-GO promove no dia 12 de 
setembro, o III Encontro Regional 
de Atendentes Comercias em Goi-
ás, que será realizado no Clube 
Ferreira Pacheco a partir das 8h. O 
Encontro visa ampliar a participa-
ção dos atendentes comerciais na 
busca por melhores condições de 
trabalho e na solução dos proble-
mas diários.

Durante o Encontro diversos 
temas relacionados aos atenden-
tes comerciais são debatidos, entre 
eles : ações do Banco Postal, segu-
rança nas agências, assédio moral e 
desvio de função. Os diretores sin-
dicais e a equipe da assessoria jurí-
dica estarão presentes ministrando 
palestras e esclarecendo dúvidas 
dos participantes.

Para participar do III Encontro 
Regional de Atendentes Comercias 
em Goiás, basta preencher a ficha 

de inscri-
ção abaixo e 
enviá-la para 
o SINTECT-
-GO.

• P o r 
email: sintect1go@gmail.com

•  Por fax: (62) 3280-4415
• ou diretamente na sede do 

Sindicato, localizada na Rua anhan-
gá , Quadra 32-A Lote 25 Vila Bra-
sília, Aparecida de Goiânia – Goiás.


