
  Retirada de direitos e nenhum benefício? 
É GREVE!

A categoria ecetista se aproxima de momentos 

decisivos da Campanha Salarial 2018, na qual a 

ampliação da mobilização e o envolvimento da 

categoria são essenciais. Por isso, o SINTECT-GO 

conclama a todos(as) os(as) trabalhadores(as) a 

participarem da Assembleia Geral e das Assembleias 

Regionais, que serão realizadas no dia 26 de julho 

em Goiânia e nas cidades listadas abaixo, e no dia 

25 de julho em Anápolis, para indicativo de greve 

geral para a partir das 22h do dia 07 de agosto.

Chegamos à quinta semana de rodada de 

negociações do ACT 2018/19, nas quais a ECT se 

mostrou indiferente à pauta dos trabalhadores (as) 

e somente propôs a redução de direitos históricos da 

categoria. Empresa e governo querem rasgar o ACT 

dos trabalhadores ecetistas impondo à categoria arrocho 

salarial e mais precarização nas relações de trabalho 

com as novas regras da Reforma Trabalhista. Seguindo 

orientações do governo golpista, a ECT apresentou como 

proposta de reajuste 1,58%, o que não representa se quer 

a inflação aferida em seu menor índice. A ordem é, com 

todos os ataques, reduzir R$880 milhões para atender a 

planilha neoliberal do governo.

Contra todos estes ataques, o Sindicato chama a 

unidade da categoria para mais este enfrentamento. 

Somente os trabalhadores e as trabalhadoras unidos na luta 

poderão barrar os ataques diretos e frontais que Governo 

e Empresa estão aplicando na categoria! Não pense que 

se trata apenas de terrorismo, pois se você trabalhador(a) 

não se movimentar e não fazer frente à estes ataques, a 

ECT efetivará todo este pacote de maldades (veja no verso).

Campanha Salarial
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ASSEMBLEIAS

• Informes Gerais; 
• Avaliação da Campanha Salarial (propostas apresentadas);
• Aprovação do indicativo de greve geral a partir das 22h do dia 07 de agosto

Dia 26 de julho
18:30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Em frente a Agência Central

PAUTA

GOIÂNIACDD’SAC’S

UD’S

Dia 26 de julho
17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

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

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

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

Dia 26 de julho
17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

- Caldas Novas
- Catalão
- Itumbiara

- Jataí
- Rio Verde

- Mineiros
- Uruaçu

- São Luís de 
M. Belos

Dia 26 de julho
17h (1ª chamada ) - 17h30 (2ª chamada)

Dia 25 de julho
16:30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

CDD JK (Anapólis)

Por nenhum direito a menos, vamos à luta!



Direitos se ampliam, não se retiram!

De 1,58 % (Abaixo da inflação)

• Aumento da coparticipação 
nos Vales Alimentação e Re-
feição que pode chegar a 20%. 
Atualmente é no máximo 10%.
• Ticket disponibilizado confor-
me os dias trabalhados:
• Pagamento somente nos pri-
meiros 15 dias de afastamento 
por acidente de trabalho, man-
tendo somente o vale cesta.
• Suspensão do pagamento dos Vales Alimentação de abono médico e outros afastamentos, 
férias, mantendo somente o vale cesta;

Excluir o vale Cultura

Excluir o vale extra (peru) que reforça a ceia de Natal dos trabalhadores e suas famílias.

Retirar o ônus para a ECT nas liberações de dirigentes sindicais, dificultando o acesso dos 
sindicatos aos trabalhadores;

Excluir a cláusula que trata do Postalis e abandonar os trabalhadores à própria sorte em meio 
a todos estes “rombos” no fundo de pensão.

Alterar a cláusula sobre o desconto assistencial para enfraquecer os sindicatos.

Cláusula 43 – Inovações tecnológicas -  visa a implementar o “reenquadramento”, que signifi-
ca abrir prerrogativa para a mudança de cargo ao bel prazer da ECT.

Adiantamento de Férias – propõe diminuir o parcelamento das férias que hoje são 5 vezes 
para apenas 2 vezes.

Adicional Noturno - propõe rebaixar o percentual do adicional noturno de 60% para 20% e 
alterar o horário considerado para recebimento do adicional de 20:00 às 06:00 para 22:00 às 
05:00.

Gratificação de Férias– exclusão do pagamento do adicional de 70% do ACT, que consta des-
de 1989.

Cláusula 62 – Pagamento de Salário – propõe a alteração da data do pagamento para o 5º dia 
útil do mês, e nãos no último dia do mês trabalhado

Cláusula 64 – Trabalho em Dia de Repouso – A proposta da ECT é diminuir de 200% para 100% 
no percentual pago.

Cláusula 65 – Trabalho nos Fins de Semana - propõe excluir as jornadas descritas na cláusula, 
abrindo precedente para o trabalho no sábado sem receber nada a mais por isso.

Cláusula 74 – Registro de Ponto – propõe alterar o registro de ponto, que hoje é realizado ma-
nualmente, para o eletrônico, aumentado custos, e ainda favoreceria a implantação do banco 
de horas.

Propõe não negociar e excluir o texto do ACT vigente e adequação conforme decisão judicial. 
Ainda propõe que no acidente de trabalho, que atualmente tem a garantia da gratuidade no 
tratamento passem a compartilhar as despesas médicas.
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QUADRO DE ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELA ECT PARA O ACT 2018/19


