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Gestão 2017/2020

Campanha Salarial

GREVE: após muita enrolação, ECT
propõe 0,8% de reajuste
Um dia antes das bases
sindicais realizarem assembleias
de decretação de greve, a
Empresa finalmente apresentou
proposta para índice econômico.
Diferente do que foi falado no
Tribunal Superior do Trabalho
(TST) no dia 17, o reajuste salarial
apresentado foi de de 0,8%, valor
bem abaixo da inflação verificada
no período (3,80%).
Tal proposta é uma afronta a
categoria, que nos últimos anos
não teve reposição salarial em
troca da manutenção de benefícios
que estavam sendo ameaçados.
Apesar disso, a ECT implantou
a cobrança de mensalidade no
Plano de Saúde e retirou os pais
do rol de dependentes.
Como de praxe, TST já

media negociações. No dia 17,
o Tribunal chamou a ECT e os

membros da Comissão de Saúde
para discutir, no Procedimentos

QUADRO DE ASSEMBLEIAS - PAUTA
CDD’s

AC’S
Dia 31 de julho

17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

- Aragarças
- Bela Vista
- Ceres
- Goianésia
- Goiatuba
- Goiás
- Inhumas
- Ipameri

PAUTAS

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

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

Dia 31 de julho

17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

- Caldas Novas
- Catalão
- Itumbiara

- Jataí
- Rio Verde

CDD JK (Anápolis)
Dia 31 de julho

16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

• Informes;
• Avaliação da Campanha Salarial;
• Aprovação ou rejeição da proposta da ECT,
• Deflagração de greve a partir das 22h do dia 31 de julho

Goiânia
Dia 31 de julho
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)
Em frente da Agência Central - Praça Cívica
UD’S

Dia 31 de julho

17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

- São Luiz dos
Montes Belos

- Mineiros
- Uruaçu

de Mediação e Conciliação Préprocessual (PMPP), o custeio do
plano de saúde e dependentes.
Agora, convocou uma audiência
de conciliação para o dia 31 de
julho.
Tais propostas só reafirmaram
a intenção da ECT: acabar com
todos os benefícios e direitos
adquiridos pelos trabalhadores
a duras penas. Por isso, mais
do que nunca, é hora de lotar as
assembleias de decretação de
greve, que serão realizadas no
dia 31 (veja quadro na capa), e
construir um movimento grevista
único na história dos Correios.

Ecetistas da região metropolitana de Goiânia aprovam indicativo de greve para às
22h do dia 31/07/2019

PROPOSTAS

? ?
POR NENHUM DIREITO A MENOS!

