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É HORA DE MOBILIZAÇÃO E LUTA

ASSEMBLEIAS | CAMPANHA SALARIAL

Horário: 18h00 (1ª convocação) e 18h30 (2ª convocação)

Anápolis Aragarças Caldas Novas Catalão Ceres Goianésia

Goiás Itumbiara Jaraguá Jataí Mineiros Niquelândia

Piracanjuba Porangatu Quirinópolis Rio Verde Santa Helena Uruaçu

EM GOIÂNIA >> Em frente ao Prédio Central (Praça Cívica, nº 11)
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Terça-feira,

4 de setembro
Segunda-feira,

10 de setembro
Pauta:

InfInfInfInfInformes • Aormes • Aormes • Aormes • Aormes • Avvvvvaliação da Campanhaaliação da Campanhaaliação da Campanhaaliação da Campanhaaliação da Campanha

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATIVTIVTIVTIVTIVO DE GREVEO DE GREVEO DE GREVEO DE GREVEO DE GREVE

Pauta:

InfInfInfInfInformes • Aormes • Aormes • Aormes • Aormes • Avvvvvaliação da Campanhaaliação da Campanhaaliação da Campanhaaliação da Campanhaaliação da Campanha

DEFLADEFLADEFLADEFLADEFLAGRAÇÃO DGRAÇÃO DGRAÇÃO DGRAÇÃO DGRAÇÃO DA GREVE a parA GREVE a parA GREVE a parA GREVE a parA GREVE a partir da 0h de 11/09tir da 0h de 11/09tir da 0h de 11/09tir da 0h de 11/09tir da 0h de 11/09

NNNNNão é novidade essa postu-
ra ditatorial, in-fame e perver-
sa que a Empresa tem de-
monstrado diante dos seus
trabalhadores na Campanha
Salarial. Todos os anos, a di-
reção da ECT age com o mes-
mo desrespeito e tenta acha-
tar ainda mais nossos salários e limi-
tar nossos direitos. Todos os anos
também, os ecetistas se preparam
para uma queda de braços, uma ver-
dadeira guerra e saem à luta.

Em 2012 não será diferente. ÉÉÉÉÉ
ccccchegada a hora de amhegada a hora de amhegada a hora de amhegada a hora de amhegada a hora de ampliar a mo-pliar a mo-pliar a mo-pliar a mo-pliar a mo-
bilização da catbilização da catbilização da catbilização da catbilização da categoria. egoria. egoria. egoria. egoria. Vamos cha-
mar os companheiros de trabalho, cons-
cientizá-los da necessidade de partici-
pação, de movimentação, de mobili-
zação. É preciso unidade. Não há con-
quistas sem luta e a nossa arma é a
força de trabalho, é a greve. Esta é a
única linguagem que a ECT entende.

A Empresa não pretende negoci-
ar, já deixou isso bem claro. Quer é
reeditar o acórdão do TST patronal de
2011. Tanto que apresentou uma pro-

posta de minguados 3%, tão absur-
da que está até abaixo da inflação, e
simplesmente lavou as mãos quan-
do o Comando de Negociação, dia 20
de agosto, devolveu a resposta da ca-
tegoria: rejeição em todas as Assem-
bleias da base, que consideraram os
3% uma afronta.

Afrontados, os trabalhadores par-
tem para a luta definitivamente. Se éSe éSe éSe éSe é
gregregregregrevvvvve o qe o qe o qe o qe o que eles que eles que eles que eles que eles querem, é greuerem, é greuerem, é greuerem, é greuerem, é grevvvvve qe qe qe qe queueueueue
eles vão teles vão teles vão teles vão teles vão tererererer. V. V. V. V. Vamos pramos pramos pramos pramos prooooovvvvvar qar qar qar qar que nãoue nãoue nãoue nãoue não
somos palhaços.somos palhaços.somos palhaços.somos palhaços.somos palhaços.

Seguindo o calendário de lutas, no
dia 4 de sedia 4 de sedia 4 de sedia 4 de sedia 4 de setttttembrembrembrembrembrooooo, o Sintect-GO rea-
liza em Goiânia e pelo interior Assem-
bleias para aprovar o indicativo de gre-
ve. Na semana seguinte, dia 1dia 1dia 1dia 1dia 10 de0 de0 de0 de0 de
sesesesesetttttembrembrembrembrembrooooo, o Sindicato realiza novas

Assembleias para votar a pa-
ralisação. (v(v(v(v(veja qeja qeja qeja qeja quadruadruadruadruadro abai-o abai-o abai-o abai-o abai-
xxxxxo)o)o)o)o)

A ladainha para não con-
ceder o que os trabalhadores
reivindicam é sempre a mes-
ma. A ECT diz que se atender
“a Empresa vai quebrar”.

Uma balela, falácia. A produção dos
Correios aumenta exponencialmente,
seguida pelos lucros. E o maior res-
ponsável pelos resultados positivos
é o trabalhador, que deve exigir da ECT
o justo reconhecimento: melhores
salários e melhores condições de tra-
balho.

São obrigações da Empresa, que
vai ter de ceder. A parA parA parA parA partir da 0h do diatir da 0h do diatir da 0h do diatir da 0h do diatir da 0h do dia
111111 de se1 de se1 de se1 de se1 de setttttembrembrembrembrembro, os Correios deo, os Correios deo, os Correios deo, os Correios deo, os Correios devvvvvememememem
iniciar uma paralisação nacional.iniciar uma paralisação nacional.iniciar uma paralisação nacional.iniciar uma paralisação nacional.iniciar uma paralisação nacional. E
você, trabalhador, não pode faltar!

VVVVVamos eamos eamos eamos eamos exigir:xigir:xigir:xigir:xigir:
> 43,7% de reajuste salarial;
> contratação imediata de 30 mil

trabalhadores;
> fim das terceirizações; e
> fim do processo de privatização.



AAAAA
Empresa continua
com sua política de
mentiras e enganação

na tentativa de desmobilizar
a categoria e enfraquecer
um provável movimento gre-
vista dos trabalhadores dos
Correios. Como sempre, a di-
reção da ECT joga baixo, con-
fundido os ecetistas com ín-
dices que não são reais e
mentira, muita mentira.

O Ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, recen-
temente afirmou publica-
mente que: “t“t“t“t“tem de sentar e ne-em de sentar e ne-em de sentar e ne-em de sentar e ne-em de sentar e ne-
gociar”gociar”gociar”gociar”gociar”,,,,, só que na prática, a Empre-
sa não se dispôs a verdadeiramente
negociar com os trabalhadores até
agora. Prova dessa falta de disposi-
ção para a negociação é a proposta
ridícula apresentada pela Comissão
da ECT de 3%.

Paulo Bernardo também confir-
mou, nessa mesma opor tunidade,
que o que os trabalhadores estão rei-
vindicando é: “razoáv“razoáv“razoáv“razoáv“razoável”. el”. el”. el”. el”. Se é ra-
zoável, por que a Empresa não nego-
cia, não faz uma proposta decente?

Pelo contrário, ao invés de levar a
sério a negociação, na semana pas-
sada, em reportagem veiculada no

CUIDADO COM AS MENTIRAS DA
ECT. ELA QUER TE CONFUNDIR

Diário do Pará, o ministro resolveu
mostrar suas garras e ameaçou os tra-
balhadores com corte de ponto e até
demissão, caso persistam na greve.
Ora, de novo o Ministro se contradiz!

Se há interesse em sentar, nego-
ciar, como ele afirmava inicialmente,
por que agora essa ameaça tão pre-
coce de cortes e de levar o caso ao
Tribunal Superior do Trabalho?! 

A Empresa está tentando gerar con-
fusão para justificar a merreca de  3%
de proposta de reajuste. Uma vergonha,
uma afronta à categoria ecetista.

Não vamos deixar nos enganar! Va-
mos mostrar a força que têm os tra-
balhadores. VVVVVamos pramos pramos pramos pramos prooooovvvvvar qar qar qar qar que aue aue aue aue a

EmEmEmEmEmpresa não é capaz depresa não é capaz depresa não é capaz depresa não é capaz depresa não é capaz de
nos manipular como fan-nos manipular como fan-nos manipular como fan-nos manipular como fan-nos manipular como fan-
tttttococococoches.hes.hes.hes.hes.

Todos os anos é a mesma
ladainha: alegação de crise in-
ternacional, de que a Empre-
sa vai quebrar. Lembram dos
30% do adicional de risco? A
conversa fiada é a mesma, na
data base não é diferente.

O trabalhador não é culpa-
do do Governo mandar dinhei-
ro para FMI ou ajudar os paí-
ses Europeus em crise. Não

é culpado da ECT patrocinar
futsal, natação e outros espor-
tes... que contradição é essa?!
É só o trabalhador que paga
a conta? O seu valor é insigni-
ficante? Vale lembrar a você
que as tarifas postais já au-
mentaram, em média, 8,8%,
este ano, o que representa um
acréscimo de R$ 72.776 mi-
lhões na receita da ECT. O lu-
cro líquido anual passaria de
R$ 827 milhões para R$ 899
milhões e 776 mil, enquanto
a folha pagamento é de R$

6,048 milhões, por ano. Com a con-
cessaõ de 43,7%, a ECT passaria a
investir, em salarios e beneficios, R$
8.691 milhões, o que representa ape-
nas 9,66%  da sua receita anual.

Só há duas maneiras de vencer
qualquer crise: investir ou investir. No
que a ECT está pensando? Será que
pensa que vai nos enganar, nos fa-
zer acreditar em sua ótica fascista.

Só que os trabalhadores estão for-
talecidos e mobilizados. Se for pre-
ciso, vamos fazer greve sim e pres-
sionar os Correios até conquistar sa-
lários mais dignos e melhores con-
dições de trabalho. Não t Não t Não t Não t Não temos medoemos medoemos medoemos medoemos medo
de lutarde lutarde lutarde lutarde lutar.....

A ECT quer fazer você, trabalha-
dor, e a sociedade acreditarem na
ladainha de sempre.

NÃO ANÃO ANÃO ANÃO ANÃO ACEITCEITCEITCEITCEITAMOS 3%. AMOS 3%. AMOS 3%. AMOS 3%. AMOS 3%. Queremos
uma negociação séria, responsável e
que contemple minimamente as ne-
cessidades da categoria. A ECT é ca-
paz de fazer isso?

Então, ECTEntão, ECTEntão, ECTEntão, ECTEntão, ECT, os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores
qqqqquerem negociar uerem negociar uerem negociar uerem negociar uerem negociar – COM SERI-– COM SERI-– COM SERI-– COM SERI-– COM SERI-
EDEDEDEDEDADE, TRANSPADE, TRANSPADE, TRANSPADE, TRANSPADE, TRANSPARÊNCIA EARÊNCIA EARÊNCIA EARÊNCIA EARÊNCIA E
RESPEITRESPEITRESPEITRESPEITRESPEITO.O.O.O.O.

Será qSerá qSerá qSerá qSerá que a Emue a Emue a Emue a Emue a Empresa é capazpresa é capazpresa é capazpresa é capazpresa é capaz
ou tou tou tou tou teremos de cruzar os braços?eremos de cruzar os braços?eremos de cruzar os braços?eremos de cruzar os braços?eremos de cruzar os braços?

A CONQUISTA SÓ DEPENDE DE VOCÊ, TRABALHADOR! MOBILIZE-SE.


