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INFORME 028/2014 da FENTECT - Brasília, 20 de fevereiro de 2014. 

ASSEMBLEIA EM GOIÁS 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

No dia de hoje, 20/02/2014, o Sindicato de Goiás estará realizando assembleia para que os 

trabalhadores possam decidir pela adesão à greve e assim se juntar aos demais e fortalecer o 

movimento paredista pela manutenção do Correios Saúde.  

 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

 

O Comando Amplo da FENTECT estará reunido em Audiência de Conciliação no TST, com o 

Ministro Marcio Eurico, no dia 24/02/2014, próxima segunda-feira, ás 10 horas. Informamos que 

caso haja alguma proposta, o que achamos pouco provável devido à intransigência da ECT, a 

mesma será remetida aos sindicatos, para apreciação dos trabalhadores em assembleia. Desse 

modo, orientamos a todos os sindicatos em greve que se mantenham mobilizados e que realizem 

suas assembleias às 14 horas do dia 24/02/2014, e tão logo seja encerrada a assembleia, por 

gentileza, encaminhem o resultado para este Comando imediatamente, preferencialmente com a 

lista de presença em anexo.  

Visto que o movimento grevista continua crescendo pela vontade dos trabalhadores, e os que já 

estavam paralisados permanecem firmes, reiteramos o chamando aos demais sindicatos que ainda 

não realizaram assembleia que o façam, para que possamos garantir o nosso maior benefício, o 

CORREIOS SAÚDE. 
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