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Diga não à Reforma da Previdência!

PAUTA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 14 de março (terça-feira)

{ - Informes;
- Deflagração da Greve a partir das 22h do dia 14 de março de 2017 em adesão a 
greve geral a ser deliberada pelas centrais sindicais contra a Reforma da Previdên-
cia; contra a proposta de custeio do plano de saúde apresentada pela ECT; e por 
melhores condições de trabalho.

Goiânia: Agência Central, Praça Cívica
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleia Regional - 14 de março (terça- feira)
Nas seguintes cidades abaixo - 17h (1ª Chamada ) 17h30 (2 ª Chamada)

- CDD JK (em Anápolis)
- Caldas Novas
- Catalão
- Itumbiara
- Jataí
- Rio Verde

- 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

Em frente às AC’sEm frente aos CDD’s
- Mineiros
- Uruaçu
- São Luís de M. 
Belos

Em frente às UD’s

Éhora de declarar gre-
ve e lutar contra os 
ataques aos direitos 

da classe trabalhadora e ao 
plano de saúde da catego-
ria. O SINTECT-GO con-
voca todos os trabalhado-
res(as) para a Assembleia 
de Decretação de Greve, 
seguindo o calendário tira-
do na 40ª Plenária Nacio-
nal da FENTECT, realizada 
em janeiro em Brasília. 

A adesão dos trabalha-
dores(as) dos Correios a 
essa luta unificada chamada pelas 
centrais sindicais  será uma resposta 
às constantes tentativas do governo 
de liquidar os direitos dos trabalha-
dores(as) à aposentadoria por meio 
da Reforma da Previdência e Traba-
lhista. As assembleias em Goiânia e 
interior serão realizadas dia 14 de 
março (veja quadro abaixo).

A união é a principal força do tra-
balhador(a) contra os desmandos do 
patronato. Afinal, toda vez que os 
trabalhadores(as) se uniram, a histó-
ria mudou de rumo. Nossa união é 
fundamental neste momento! 

Vamos à luta por nenhum direi-
to a menos, pois unidos somos mais 
fortes. É hora de lutar para garantir 
nosso futuro e de nossos filhos.

A Reforma da Previdência 
vai prejudicar principalmente 
quem ganha menos e dependerá 
desse benefício ao final de suas 
vidas. Com a PEC 287, o gover-
no Temer quer:

• aumentar o prazo de con-
tribuição para a conquista da 
aposentadoria integral (49 anos);

• igualar a idade mínima 
para aposentadoria de homens e 
mulheres (ataque às mulheres);

• desvincular os benefícios 
de aposentadorias dos salários 
mínimos, levando às históricas 

defasagens;
• reduzir as pensões por morte; e 

outros retrocessos.
Companheiros e companheiras, 

dia 14 é dia de Assembleia. Vamos 
todos e todas, em uma só voz, dizer 
NÃO à Reforma da Previdência pro-
postas pelo governo neoliberal Mi-
chel Temer. #ForaTemer!

GREVE dia 15/03

TODOS CONTRA O RETROCESSO #FORATEMER!



CATEGORIA EXIGE

Desde que a Postal Saúde foi 
criada, uma efetiva preca-
rização no plano de saúde 

da categoria foi levada a cabo, com 
o descredenciamento de médicos, 
hospitais e clínicas. E agora a pro-
posta da Empresa é de onerar os 
ecetistas com o custeio que não cabe 
no salário dos trabalhadores(as) de 
base, que adoecem devido às pés-
simas condições de trabalho. Não 
é justo que os ecetistas tenham que 
pagar, na forma de custeio, o que 
a Empresa propõe, uma vez que o 
plano de saúde é um benefício para 
compensar o baixo salário pago aos 
trabalhadores(as) de base.

Para ludibriar os trabalhado-
res(as), a Diretoria Regional de Goi-
ás tem feito cafés da manhã nas uni-
dades com a falácia de  comemorar 
e confraternizar com os trabalhado-
res(as). Na verdade, se trata de uma 
estratégia nefasta de convencer os 
trabalhadores(as) de que “o plano 
de saúde da forma que está não 
pode ficar”, “que o trabalhador tem 
que concordar com o pagamento”, 

ECT quer empurrar custos do plano 
para o trabalhador. Não vamos aceitar!

1. Retorno do Plano Correios Saúde para a gestão por RH da ECT;
2. Retorno dos Ambulatórios Médicos;
3. Rejeição de qualquer alteração do Custeio ou Compartilhamen-
to do Plano de Saúde em desacordo ao que foi aprovado no ACT 
2016/2017;
4. Relatório Sucinto focado nas Melhorias ao Plano de Saúde;
5. Não participação da FENTECT na eleição da Postal Saúde,
6. Não prorrogação do prazo previsto no § 10º da Cláusula 28 do 
ACT 2016/2017;
7. Campanha Nacional contra as perseguições políticas na ECT.

(ATUAL)

(PROPOSTA DE CUSTEIO APRESENTADA PELA ECT)

argumentando que a greve não vai 
adiantar. Um verdadeiro pão e circo, 
orquestrado por esta DR no intuito 
de desmobilizar a greve dos ecetis-
tas.

Combater essa mentira, cons-
cientizando o trabalhador para a 
luta é papel do Sindicato. Por isso, o 
debate sobre o plano de saúde tam-
bém fará parte da nossa pauta nas 
Assembleias do SINTECT-GO do 
dia 14 de março.


