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É hora de decisão!

Momentos deci-
sivos para os 
trabalhadores, 

dentro e fora dos Correios. 
Por todo o país, a CUT e as 
demais Centrais Sindicais 
articulam a construção de 
uma greve geral contra a 
retirada de direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciá-
rios, proposta pelo Governo 
Temer. No âmbito dos Cor-
reios, as negociações desta 
Campanha Salarial estão chegando 
em sua reta final, sem a certeza de fe-
chamento de um novo acordo.

No último dia 06, as assembleias 
rejeitaram as propostas da ECT. Tam-
bém não era para menos, não eram 
propostas, eram ataques aos direitos 

e conquistas dos trabalhadores.
Na tarde do dia 09 de setem-

bro, a ECT apresentou novas 
propostas para avaliação dos tra-
balhadores. Recuou diante de al-
guns ataques, sem propor avan-
ços,  e  ofereceu novos reajustes 
para salários e benefícios. Confi-
ra no verso deste boletim.

Seguindo o calendário nacio-
nal, o Sindicato convoca várias 
assembleias para o dia 14, con-
forme quadro abaixo, para que 

os trabalhadores possam avaliar as 
propostas e deliberar sobre a Greve 
Nacional da categoria. Participe!

Campanha Salarial 2016

{PAUTA

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

Goiânia: Em frente à Agência Central
18h30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)

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 
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do 
Araguaia

Em frente às AC’sEm frente aos CDD’s

Assembleias Regionais - 14 de Setembro de 2016

- Mineiros
- Uruaçu
- São Luís de M. Belos

Em frente às UD’s

Assembleia Geral Extraordinária - 14 de Setembro de 2016

Após a ampla participação nas assembleias que, por unanimidade, rejeitaram o pacote de mal-
dades e aprovaram o indicativo de greve, ECT recua mantendo cláusulas do acordo anterior e 
apresenta novas propostas econômicas. Confira no verso.

Ecetistas aprovam o indicativo de greve durante assembleias



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

Confira as últimas propostas da ECT

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 aplica-
do o percentual de 6%.
• Reedição do ACT 2015/2016, 
com a possibilidade de alte-
ração de algumas cláusulas, 
como a do vale transporte que 
hoje é limitado para os traba-
lhadores que trabalham até 
120km. 
• Quanto ao plano de saúde, a 
ECT apresentará nova redação 
no dia 13 de setembro. 

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

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


