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Gestão 2017/2020

CORTECT

Congresso da categoria é
convocado para novembro
A fim de cumprir seu Estatuto, o
SINTECT-GO realizará nos dias 24
e 25 de novembro o VII Congresso
Regional dos Trabalhadores dos
Correios e Telégrafos em Goiás
(CORTECT) no auditório do Hotel
Serras de Goyaz, localizado na
Av. Paranaíba, 1445 - St. Central,
Goiânia. O primeiro dia do evento
será iniciado às 8h.
O CORTECT é órgão máximo
de decisão do SINTECT-GO,

e é considerado um dos mais
importantes fóruns da categoria.
Ele deve ser realizado a cada três
anos ou uma vez a cada gestão. É
no congresso que os trabalhadores
dos Correios em Goiás propõem
e deliberam sobre mudanças no
Estatuto do Sindicato; Aprovam
resoluções e propostas para
as mobilizações da categoria;
Debatem temas relevantes para
os trabalhadores; e Apresentam

Não à privatização!

textos e teses sobre os temas
apresentados na chamada do
congresso.
Todos
os
trabalhadores
filiados ao SINTECT-GO podem
participar do Congresso, os quais
são representados no Fórum pelos
delegados e delegadas eleitos em
suas unidades. De acordo com
o Estatuto, a diretoria colegiada
e todos os delegados sindicais
eleitos são delegados natos.

Inscrição para delegados
As inscrições para delegado do VII CORTECT estarão abertas a partir do dia 05 de novembro
a 15 de novembro de 2018. Quando o número de inscritos for superior à quantidade de vagas por
unidade de trabalho serão realizadas eleições para definir os representantes dos trabalhadores.
As eleições acontecerão entre os 19 e 23 de novembro.
Para se inscrever, os candidatos precisam ser filiados ao SINTECT-GO, preencher a ficha que
se encontra abaixo e entregá-la pessoalmente na secretaria do SINTECT/GO, ou a um diretor do
sindicato, ou ainda enviá-la por e-mail ou fax.
A listagem completa dos participantes do VII CORTECT será divulgada no site do Sindicato,
após as eleições.
Não fique de fora, participe! Faça já a sua inscrição. O sindicato é construído pelos filiados!

REGRAS
• Podem ser candidatos apenas os filiados ao Sindicato;
• Prazo das inscrições: 05/11 a 15/11;
• As eleições, quando necessárias, estão previstas
para os dias 19/11 a 23/11;
• A cada 15 trabalhadores por local de trabalho será
eleito um delegado;
• Nas unidades que tenham no mínimo sete trabalhadores será garantido uma vaga de delegado;
• Será assegurada a cota de 30% de mulheres, desde que as interessadas se inscrevam.
Participantes do VII Congresso
Delegados Natos:
Diretoria Colegiada e todos os delegados sindicais.
Delegados Eleitos:
Candidatos regularmente inscritos, que tenham sido
eleitos ou aclamados nas unidades segundo nº de vagas.

Se fere a minha existência, eu serei resistência!

INSCRIÇÃO DE CANDIDATO A DELEGADO (A) NO VII CORTECT
NOME: _________________________________________________________________________
MATRÍCULA: ______________________________ UNIDADE _________________________
CELULAR: _____________________________________________________________________
E-MAIL:_________________________________________________________________________
Trabalha sábado ( ) Sim ( ) Não - Tamanho da camiseta: ______

DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO EM GOIÂNIA

