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Fentect/CUT

Campanha Salarial: Representantes do
SINTECT serão escolhidos em assembleia

N

ossa Campanha Salarial já começou! Por isso,
o SINTECT/GO convida a todos os ecetistas a participarem da Assembleia Geral que será
realizada no dia 06 e 07 de agosto
no interior e em Goiânia, respectivamente. O objetivo é apresentar
e referendar a Pauta Nacional de
Reivindicações de 2014.
Na assembleia de Goiânia, os
trabalhadores deverão escolher
(por meio de eleição e/ou indicação) um representante titular
e um suplente do Sindicato que
participarão do Comando Nacional de Mobilização e Negociação. A assembleia terá inicio às
18:30 em frente à Agência Central

dos Correios, localizada na Praça
Cívica.
A Pauta Nacional de Reivindicações foi definida durante o XXXII Conselho de Representantes

dos Trabalhadores dos Correios
(CONREP), após votação dos mais
de 180 participantes. O Conselho
ocorreu durante os dias 16,17,18 e
19 de julho em Luziânia-GO.

{

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Goiânia: quinta-feira, 07 de agosto
18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)
Em frente à Agência Central

Interior: quarta-feira, 06 de agosto

PAUTA

Informes
Referendo da Pauta de Reivindicações
Eleição e/ou indicação do representante de Goiás no CNMN.

ANÁPOLIS

CALDAS NOVAS
17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

Em frente à Ag. Central

Em frente ao CDD

Em frente ao CDD

Em frente ao CDD

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

MINEIROS

JATAÍ

CATALÃO

RIO VERDE

ITUMBIARA

URUAÇU

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

18h (1ª chamada)
18h30 (2ª chamada)

Em frente à UD

Em frente ao CDD

Em frente ao CDD

Em frente à UD

Vamos à luta!!!

Entre as várias propostas apresentadas, foi aprovada a que inclui reajuste de 6,4% (a título de
reposição de perdas dos últimos
12 meses) mais R$ 300 lineares,

além de aumento real (acima da
inflação) de 8% e 11,3% de reposição de perdas acumuladas
desde 1994.
A participação e a mobilização

da categoria nesta Campanha Salarial são essenciais para nossa
vitória. Vamos juntos lutar pela
conquista de direitos e benefícios!

Principais pontos reivindicados
- Reposição da Inflação pelo ICV-Dieese: 6,40%;
- Aumento linear de R$ 300,00;
- Aumento real de 8%;
- Reposição das perdas de 1994,segundo o Dieese de 11,3%;
-Tickets de R$ 40,00(valor facial) e vale-cesta de R$ 400,00;
- Piso salarial do Dieese (R$3.079,31);
- Manutenção de todas as conquistas garantidas em acordos anteriores;
- Devolução dos dias descontados dos empregados que participaram da greve
nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014;
- Pagamento da antecipação de férias a todos os empregados que a requererem a
partir de 1º de agosto de 2014;
- Adicional noturno de 150% sobre o valor da remuneração da hora diurna;
- Pagamento do anuênio de 2%, retroativo à data de criação da empresa
(20/03/69), acrescido de gratificação de função ou adicional de atividade;
- Criação de um fundo próprio para custear Seguro de Vida para todos os empregados e seus dependentes legais.;
Fim das horas extras e imediata contratação para dar conta da demanda existente;
- Abolição dos trabalhos aos sábados.

Calendário de Luta
29/07: Data limite da aprovação da pauta de reivindicações em assembleia e eleição do
representante do comando;
30/07: Data limite de protocolo da pauta de reivindicações na ECT e ato contra
perseguições políticas, demissões e desligamentos dos anistiados;
30/07: Início da agitação massiva nas bases e reuniões setoriais pela revogação da Lei
12.490/11 e contra o postal saúde;
14/08: Assembleia de avaliação da Campanha Salarial;
03/09 a 06/09 : Seminários regionais ou assembleias sobre Privatização (CorreiosPar e
postal saúde);
09/09: Data limite de negociação;
10/09: Assembleia de Estado de Greve;
17/09: Assembleia de deflagração de greve, com paralisação a partir das 22h

“Quem não se movimenta, não sente as correntes
que o prendem” Rosa Luxemburgo

