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Gestão 2014/2017

Campanha Salarial 2016

É hora de decisão!
Após a ampla participação nas assembleias que, por unanimidade, rejeitaram o pacote de maldades e aprovaram o indicativo de greve, ECT recua mantendo cláusulas do acordo anterior e
apresenta novas propostas econômicas. Confira no verso.
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Assembleia Geral Extraordinária - 14 de Setembro de 2016
Goiânia: Em frente à Agência Central
18h30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

Assembleias Regionais - 14 de Setembro de 2016
Nas seguintes cidades abaixo
17h (1ª Chamada ) 17h30 (2 ª Chamada)

Em frente aos CDD’s
- CDD JK (em Anápolis)
- Caldas Novas
- Catalão
- Itumbiara
- Jataí
- Rio Verde

PAUTA

{

Em frente às AC’s
- Aragarças
- Bela Vista
- Ceres
- Goianésia
- Goiatuba
- Goiás
- Inhumas
- Ipameri

- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

Em frente às UD’s
- Palmeiras
- Mineiros
- Pires do Rio
- Uruaçu
- Porangatu
- São Luís de M. Belos
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do
Araguaia

• Informes;
• Avaliação da Campanha Salarial 2016;
• Aprovação de greve geral a partir das 22h do dia 14 de setembro.

Confira as últimas propostas da ECT
Ainda que as negociações continuem até o próximo dia 13 de setembro, até o fechamento desta
edição foram apresentadas as seguintes propostas:

Mais informações
• Incorpora os R$ 50,00 da
GACT retroativo ao mês de
maio/2016
• Incorpora os R$ 100,00 da
GIP sem necessidade de lucro.
• Após incorporado os 50 da
GACT e 100 da GIP será aplicado o percentual de 6%.
• Reedição do ACT 2015/2016,
com a possibilidade de alteração de algumas cláusulas,
como a do vale transporte que
hoje é limitado para os trabalhadores que trabalham até
120km.
• Quanto ao plano de saúde, a
ECT apresentará nova redação
no dia 13 de setembro.

Mobilização nacional derruba pacote
de maldades. Mas qual foi o avanço
oferecido à categoria até agora?

De fato, somente agora, partindo do que já tínhamos, é que devem
começar as negociações

