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Assembleias devem estar lotadas na próxima terça (06/09), quando serão 
avaliadas as negociações e as propostas da ECT

Na última quinta feira (01/09), a direção da ECT apresentou ao Comando Nacional de Ne-
gociação e Mobilização a sua proposta econômica para fechamento do próximo acordo 
coletivo da categoria. Para reajustar salários e benefícios, a oferta é a mesma: 6,74%.

A proposta da Empresa não repõe sequer a inflação acumulada dos últimos 12 meses, pois está 
abaixo de todos os índices divulgados pelas instituições que medem a variação de preços na econo-
mia. Traduzindo: a proposta é de arrocho salarial.

Além da proposta econômica, os trabalhadores reunidos em assembleia também deverão avaliar 
as demais propostas da ECT que tratam de outros temas. Aquelas que costumeiramente chamamos 
de “cláusulas sociais”, que não são menos importantes e que também fazem parte do pacote.

Neste sentido, a ECT apresentou várias propostas durante as reuniões. Quase todas implicam 
em retirada de direitos que foram conquistados em campanhas anteriores. Constituem verdadeiros 
ataques aos trabalhadores e uma afronta ao movimento sindical. São exemplos: Fim do Vale Peru; 
Fim do Vale Cultura, banco de horas, fim da entrega matutina, etc.

Você pode encontrar o conjunto destas “propostas” nas atas das reuniões e informes do Co-
mando, nos sites da FENTECT e do SINTECT/GO e também no último Boletim do SINTECT/GO 
(Nº010/2016).

Para fazer a direção da ECT recuar em seus ataques, mantendo assim os nossos direitos, e para 
avançarmos em novas conquistas, é fundamental uma grande participação de trabalhadores nas 
assembleias convocadas pelo Sindicato em varias cidades, na próxima terça-feira. Elas são um ter-
mômetro de nossa mobilização, e costumam ser monitoradas pela gestão da Empresa e antecedem 
a greve geral prevista para o dia 14/09. Participe! 

 
Instruções para realização das Assembleias Regionais

Além da Assembleia Geral que será realizada, em Goiânia, de frente à Agência Central dos Cor-
reios, no próximo dia 06, o Sindicato também convocou assembleias regionais para a mesma data 
em 31 cidades, a partir das 17h.

Essa iniciativa visa ampliar a mobilização e permite que as opiniões, decisões e os respectivos 
votos dos trabalhadores das unidades do interior sejam considerados e contabilizados no resultado 
geral das assembleias.

A pauta destas assembleias regionais é a mesma da Assembleia Geral: 1. Informes; 2. Avaliação 
da Campanha Salarial; e 3. Aprovação do Indicativo de Greve Geral a partir das 22h de 14/09.

Em várias cidades não terá um diretor do Sindicato para realizar e conduzir as discussões da as-
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sembleia. Neste caso, a responsabilidade recai sobre o Delegado Sindical da unidade. Na ausência 
ou inexistência deste, qualquer trabalhador filiado pode realizar a assembleia. 

Para auxiliar os companheiros (as) na realização destas assembleias, seguem algumas instruções 
e informações:

• Para realizar a assembleia é necessário ter um livro de presença ou uma lista em folha avulsa 
contendo o nome completo e a matrícula de todos os participantes, com a respectiva ordem numé-
rica e o cabeçalho que informe o local, data, horário e a pauta que será discutida;

• Quanto ao local da assembleia, recomenda-se fazer preferencialmente de fora do prédio dos 
Correios e no horário previsto;

• A assembleia deve abordar os pontos da pauta para a qual foi convocada;
• O delegado Sindical ou o responsável pela assembleia deve registrar em ata ou documento 

semelhante, os resultados das votações das propostas e demais encaminhamentos, informando a 
quantidade de votos contrários, favoráveis e as abstenções;

• A ata ou documento contendo o resultado da Assembleia deve ser enviado exclusivamente pelo 
delegado sindical ou pelo responsável por sua realização, por e-mail ou até por WhatsApp, imedia-
tamente à secretaria do Sindicato ou aqualquer diretor sindical liberado;

• Somente serão contabilizados os votos das assembleias regionais cujos resultados forem infor-
mados ao Sindicato antes do término da assembleia geral.

Prorrogadas até a próxima terça (06/09), as inscrições para o IV Encontro Regional 
de Atendentes Comerciais dos Correios.

No próximo sábado, dia 10 de setembro, acontece a quarta edição do Encontro Regional de Aten-
dentes Comerciais dos Correios em Goiás. O evento, que inicia às 8h, com um café da manhã, será 
realizado no auditório Serra dos Pirineus, no Hotel Serras de Goyaz, situado na Av. Paranaíba, nº 
1.445, Centro – Goiânia – GO, de frente ao Estádio Olímpico e próximo ao Centro de Convenções, 
e se encerra por volta das 16h30min.

Para garantir uma maior participação de atendentes, resolvemos prorrogar as inscrições até o 
próximo dia 06/09, terça-feira.

Companheiro (a) atendente, ainda dá tempo de se inscrever! Para isso basta enviar uma solici-
tação com esta finalidade para sintect1go@gmail.com ou entrar em contato com as secretárias do 
sindicato por fax ou pelo telefone 62-3280-4415 e fornecer a informações necessárias. Também po-
dem ser entregues as fichas de inscrição, devidamente preenchidas, a qualquer dirigente sindical ou 
diretamente na sede do sindicato.

O encontro faz parte da agenda de mobilizações da Campanha Salarial 2016 e visa discutir em 
profundidade os temas relativos ao dia-dia destes trabalhadores, além de envolvê-los ainda maisnas 
lutas da categoria. 

A fim de viabilizar toda a estrutura necessária para o Evento, é de suma importância para a or-
ganização do evento, a confirmação antecipada de todos os participantes, principalmente daqueles 
(as) advindos do interior do Estado. Para estes últimos, a Diretoria do Sindicato providencia a hos-
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pedagem no hotel do evento e disponibiliza os recursos necessários para o deslocamento (passa-
gens). Em caso de desistência de participação, por qualquer motivo, os valores depositados devem 
ser devolvidos aos cofres da instituição. 

Tudo está sendo preparado com muito esmero para que tenhamos um excelente Encontro e para 
que, acima de tudo, os trabalhadores saiam fortalecidos para encaminhar as lutas da categoria e 
enfrentar os desafios que estão por vir.

O próximo encontro promete ser o melhor de todos os realizados até agora. Caro (a) companhei-
ro (a) atendente, você não pode ficar de fora!


