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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Informativo Especial da Campanha Salarial Nº1 Brasília, setembro de 2016

Conheça o pacote de maldades apresentado
pela ECT para o Acordo Coletivo de Trabalho
Desde o início das reuniões da Campanha Salarial, no dia 17 de agosto, a ECT não propôs nenhum avanço para a nossa categoria. Muito pior, apenas retiradas de direitos, como:

• Proposta de reajuste salarial e benefícios
de apenas 6,74%

• Retirada do anuênio dos novos trabalhadores

• Redução do Vale Alimentação/Refeição de
26 para 23 e de 30 para 27, aos que trabalham de cinco a seis dias por semana, respectivamente – Perda de três vales, ou seja,
R$ 99,00

• Exclusão da cláusula do ticket em caso de
afastamento

• Compartilhamento (participação do empregado) em 5% - atualmente, pagamos o
equivalente a 0,5%

-Exclusão da cláusula da entrega matutina

• Fim do Vale Extra (Vale Peru)
• Fim do Vale Cultura
• Redução de um ano de auxílio creche: de 7
para 6 anos a idade limite para concessão do
reembolso creche

• Restrições às indenizações em acidentes de
trabalho

• Corte do intervalo de 10 minutos para os
que trabalham em terminais computadorizados
• Ataque à organização sindical: sindicatos e
federação com apenas dois liberados
• Fim da obrigatoriedade da emissão da CAT
em casos de assaltos

• Implantação de banco de horas (ameaça às
horas extras)

• Fim do pagamento das consultas e medicamentos aos portadores de HIV

• Flexibilização da jornada, com redução de
salários

• Sem novo concurso público e continuidade
do Plano de Demissão Voluntária - PDV

• Plano de Saúde com mensalidades e retirada dos pais como dependentes, conforme a
empresa a empresa deu a entender em sua
apresentação
• Salário pago no quinto dia útil, não mais no
último dia útil de cada mês
• Multas de trânsito arcadas pelos trabalhadores motorizados
• Fim do parcelamento do adiantamento de
férias

Banco de horas e flexibilização da jornada
é exploração sem remuneração
NÃO SE ENGANE
Impor banco de horas é
deixar o trabalhador refém
da produção, sem controle
de sua própria jornada de
trabalho regular. Ao realizar horas-extras, essas não
serão pagas, apenas compensadas. O carteiro, por
exemplo, que trabalha com
sistema de tarefas, com a
implantação do banco de
horas, passa a dever horas
eternas à empresa. Isso é

impossível e inconcebível
para os ecetistas.
E que tal ter a carga horária
reduzida, correspondente
à redução do seu salário? É
assim que funciona a flexibilização da jornada. A ECT
poderá reduzir o tempo de
serviço e nos pagar conforme a quantidade de horas
trabalhadas. Isso abre a possibilidade para o funcionário “horista” e o para o fim
do salário mensal.

Mais um motivo para não fugir à luta, ecetista! Está preparado?

A maior retirada de direitos
merece a maior greve dos Correios
O comando vai permanecer
em Brasília para as reuniões
dos dias 08 e 09, para cumprir com o calendário firmado, embora sejam poucas as
possibilidades de avançar
efetivamente nas negociações. Por isso, entre os dias 5
e 9 de setembro, vamos dizer
não ao retrocesso. Vamos,
unidos, participar das assembleias de greve em nossos estados e combater essa
retirada histórica de direitos. Esse é maior ataque de
todas as negociações, desde
o primeiro acordo coletivo
firmado com a categoria, em
1988.
Nossa pauta foi protocolada
no dia 26 de julho e, desde então, nós do Comando
estamos na capital federal
tentando negociar avanços
para todos os funcionários
dos Correios, porém, sem

sucesso. Chega de arcar com
as dívidas da ECT. Precisamos impedir o saque que a
empresa está promovendo,
tirando todos os direitos dos
nossos dependentes e nos
deixando adoecer.
Você, delegado (a) sindical
ativista, convoque todos do
seu setor. É muito importante contarmos com a sua
presença e de seus companheiros de trabalho e de
luta nessa greve, que será
histórica para a categoria
ecetista.

Preparamos este
para dizer a todos:

boletim

SE NÃO NEGOCIAR OS CORREIOS VÃO PARAR! A greve
já tem data e hora marcadas. Anotem aí: dia 14 DE
SETEMBRO, ÀS 22 HORAS
Não vamos nos calar diante dos ataques da ECT e
jamais aceitaremos o pacote de maldades elaborado,
que prevê apenas prejuízos
e malefícios à nossa categoria. E, para isso, convidamos vocês, trabalhador

e trabalhadora da base, que
esperam por melhorias. Vamos juntos, rumo à greve
nacional contra a má gestão
da ECT, que insiste em colocar a culpa dos problemas
da empresa nas nossas costas. Não perderemos mais
tempo.

Com essa contraproposta
da ECT não tem acordo!
Atendentes, carteiros, OTTs
e administrativos, vamos
todos às assembleias para
prepararmos a greve, POR
NENHUM DIREITO A MENOS!
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