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Ecetistas em Goiás rejeitam proposta 
da ECT e mantém estado de greve

SINTECT-GO
Boletim

QUADRO DE ASSEMBLEIAS - PAUTA

PAUTAS 

AC’S CDD’s Goiânia 

UD’S

Dia 07 de agosto
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

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

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

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

Dia 07 de agosto
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

Dia 31 de julho
16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

- Caldas Novas 
- Catalão 
- Itumbiara

- Jataí 
- Rio Verde

Dia 07 de agosto
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Em frente da Agência Central - Praça Cívica

Dia 07 de agosto
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

- São Luiz dos 
Montes Belos 

- Mineiros
- Uruaçu

• Informes;
• Avaliação da Campanha Salarial;
• Aprovação ou rejeição das propostas apresentadas até a assembleia; 
• Aprovação ou não da deflagração de greve para às 22h do dia 07 de agosto de 2019.

CDD JK (Anápolis)

Os trabalhadores dos Correios 
em Goiás rejeitaram a proposta 
da Empresa e decidiram manter 
o estado de greve, durante 
assembleias realizadas no dia 31 
de julho em Goiânia e em várias 
cidades do interior. No próximo 
dia 07 de agosto será realizada 
novas assembleias para avaliação 
da campanha salarial, seguindo o 
que foi deliberado no dia 31.

No dia 30 de julho, a ECT, 
continuando os ataques aos 
trabalhadores, propôs infames 
0,8% de reajuste econômico, valor 
bem abaixo da inflação verificada 
no período (3,80%) e que não repõe 
as perdas dos últimos anos. Nesta 
proposta, a ECT ainda manteve a 
exclusão do ticket de férias; vale 
peru; vale cultura; 70% de férias; e 
a responsabilidade em acidente de 
trânsito, a qual os trabalhadores já 
haviam rejeitado em todo o país.

Discussão no TST
Em reunião para tratar do 

Procedimento de Mediação Pré-
Processual (PMPP) do plano de saúde 
no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), dia 31, o ministro Renato Paiva 
solicitou a prorrogação do atual 
acordo coletivo por mais 30 dias. Na 
ocasião, o ministro ainda pediu um 
prazo maior para a construção de uma 
proposta sobre a manutenção de pais 

e mães no plano de saúde.
A nova reunião de conciliação 

no TST ficou marcada para o 
dia 08 de agosto. O Comando 
de Negociação e a ECT devem 
construir uma proposta para ser 
aprovada pelos trabalhadores 
até o final do mês.

Mobilização
Com a enrolação 

demonstrada nesta campanha e 
a retirada de cláusulas históricas, 
fica claro a falta de interesse 
da ECT em negociar com os 

trabalhadores. Por isso, mais do que 
nunca é hora da categoria se mobilizar 
e pressionar a Empresa. Não é porque 
há uma conciliação no Tribunal que 
o trabalhador pode se tranquilizar, 
pelo contrário, é preciso fazer ainda 
mais barulho e tomar iniciativa para 
que uma proposta que atenda as 
reivindicações dos trabalhadores seja 
de fato apresentada.

Campanha Salarial

Ecetistas durante assembleia do dia 31/07 em Goiânia


