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Assembleia na segunda-feira, 10h00, 
no CMTC Clube, avaliará a última 
proposta negociada com a empresa

A última assembleia não avaliou a proposta por falta de tempo hábil para análisá-la, manteve a greve 
e marcou nova assembleia para a segunda, 8 de maio – Todos lá para decidir os rumos da nossa luta!

A presente greve teve 
início no dia 26 de abril e 
seguiu caminhos inusi-
tados devido à postura 
intransigente do presi-
dente da empresa, que 
insiste nos ataques aos 
direitos da categoria.

Após várias reuniões e 
muitas horas de nego-
ciação, no dia 5 a empre-
sa formulou uma pro-
posta, após reunião de 
mediação realizada no 
TST. Precisamos avalia-
-la cuidadosamente na 
assembleia, consideran-
do os problemas que ela 
apresenta e, sobretudo, 
a Campanha Salarial que 
se aproxima e a neces-
sidade de ter força para 
as negociações, que 
serão muito difícieis.

Conheça a proposta a ser analisada:
Suspensão do DDA, OAI, CDD centralizador, e SD/SDE:
Será formada uma comissão paritária (de início imediato) para discussão e reavaliação desses pontos 

- A entrega matutina também será discutida, e para avaliação nas unidades onde já foi implantado.

Dias de greve:
Compensação de 56 horas (64 para quem trabalha aos sábados), durante 60 dias (até dia 30 

de junho) em, no máximo, duas horas por dia de segunda a sexta. O dia 28 (dia de Greve geral) 

será descontado. Aos sábados, os trabalhadores poderão compensar as horas, em qualquer 

unidade do mesmo município, exercendo sua própria função, mediante convocação prévia. Os 

trabalhadores que não quiserem compensar poderão optar pelo desconto das horas.

Suspensão das férias:
A empresa propõe revogar a suspensão das férias nos próximos 60 dias. Após esse período, a 

diretoria da Empresa irá estudar a situação e discutir, com a representação dos Trabalhadores, 

alguma solução para o alegado déficit dos Correios.

OBS: O julgamento da ação movida pelo Sindicato contra a suspensão das férias será no dia 15/05.

Reabertura do PDI:
Caso aprovado pela SEST e demais órgãos competentes, para fins de evitar a possibilidade 

de demissão motivada em massa.

Plano de Saúde:
Enquanto houver mediação no TST (negociação entre Correios e federações), a empresa não 

irá judicializar o assunto.

Rumo à Campanha Salarial
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