
Todos à ASSEMBLEIA
15/09, 19h00, CMTC Clube, Av. Cruzeiro do Sul, 808, Metrô Armênia

Para decretara GREVE a partir das 22h00 de 15 de setembro  -  Agora é todos na luta

Setembro de 2015 Filiado a

Sede: Rua Canuto do Val, 169, Santa Cecília - CEP: 01224-040 Tel. 3822 6186 / 5598 - Fax 3822 5601
Subsede CTP/Zona Oeste: Rua Jaguaré Mirim, 316-A - Tel: 3834-2571/3832 2053
Subsede Sorocaba:  Rua Mato Grosso, 265 - Santa Terezinha, Sorocaba - Tel (015) 3211 4461
Subsede ABC: Av. XV de Novembro, 17, Sala 31, Centro, Santo André - Tel. 2325 5598
Subsede Guarulhos/Alto Tietê: Avenida Estilac Leal, 36, Centro, Guarulhos, Tel. 2408 6890
Subsede Zona Sul: Rua Manoel Borba, 292, 8º andar, sala 81, Santo Amaro, Tel. 2924 6118

Faça uma visita ao site oficial do SINTECT-SP  -  www.sintect-sp.org.br  -  Ou procure o SINTECT-SP nas redes sociais:

CHEGOU A HORA DA GREVE!
Depois de ameaças e boatos, a ECT apresentou oficialmente 
sua proposta de acabar com o convênio médico da categoria e 
criar um plano de saúde com mensalidade, pagamento de parte 
das consultas, tratamentos e medicamentos usados em hospitais

Depois de muita enrolação e desrespeito a ECT apresentou 
sua proposta econômica com reajuste salarial de ZERO%, 
aumento real de ZERO % e uma GIP de R$ 100 só em janeiro - 
Para os benefícios propõe repor a inflação de 9,56%

Em assembleia no dia 25 de 
agosto, os ecetistas de São 
Paulo protestaram contra a 
péssima postura da empresa 
n a s  n e g o c i a çõ e s,  e x i g i ra m 
aumento salarial e das cláusulas 
e c o n ô m i c a s ,  m e l h o r i a  d o 
convênio médico, pagamento da 
PLR e responsabilização de quem 
provocou o rombo no Postalis – 
Mostraram que a categoria está 
mobilizada e em pé de guerra, 
preparada para uma longa e dura 
batalha, e aprovaram o estado 
de greve e a assembleia de greve 
para 15 de setembro.

Foto: José Bergamini



2 Setembro de 2015

Expediente: Jornal do Sintect-SP. Presidente: Elias Cesário Brito Jr. (Diviza); Diretor de Imprensa: Douglas Melo; Jornalista responsável: José Bergamini - MTB 23668;  Tiragem: 15 mil exemplares.

Um chamado do 
Sindicato a todos 
os trabalhadores 
da categoria

Companheiros, chegou a hora de 
mais uma luta. E esta será grande, di-
fícil, duradoura e dela depende nosso 
futuro, o futuro de nossa categoria.

A empresa está a cada dia aumentan-
do a exploração sobre seus funcionários. 
Excesso de serviço, assédio moral e assaltos 
são apenas uma parte do problema.

Se além disso deixarmos ela atacar 
ainda mais nossos salários e benefícios 
conquistados na luta como o convênio 
médico, a situação se tornará insuportável.

Peço que cada companheiro refli-
ta sobre a necessidade dessa luta.

Vamos à greve e todo mundo tem de 
participar. A nossa força está na coleti-
vidade, na união. Sem isso, não somos 
nada e a empresa faz o que quer!

Não participar da greve, trabalhar 
enquanto os outros lutam, pelegar, 
pode até ser um direito individual, mas 
vai contra a unidade e enfraquece a 
força coletiva dos trabalhadores.

Pelegar é fazer o jogo e fortalecer a 
empresa! É ajuda-la a explorar a categoria 
e tirar direitos duramente conquistados.

Pense companheiro: não adian-
ta puxar o saco. Você não vai ganhar 
nada com isso. Só vai perder.

Participe da luta. Ela é de todos!

Foto: José Bergamini

Elias Cesário, o Diviza, Presidente do SINTECT-SP

Plenária de Delegados Sindicais mostra a força da categoria

Representantes de diversos setores e regiões testemunharam, na reunião realizada no dia 29 dea gosto, que os 
trabalhadores estão mobilizados e prontos para realizar a maior greve da história da categoria ecetista

ECT quer acabar com o convênio
A categoria ecetista sempre lutou para con-

quistar mais direitos. Tudo que temos veio foi 

na luta. A ECT nunca deu nada. Agora a greve 

vai ser para defender os direitos conquistados, 

como o convênio médico, que a ECT quer tirar.

NÃO VAMOS ACEITAR RETROCESSOS! VA-

MOS À GREVE ATÉ ELA RECUAR DESSE ATAQUE 

E MELHORAR O CONVÊNIO MÉDICO!

O que a ECT quer:

Quer mudar a cláusula 28 do Acordo Cole-

tivo, deixar de ser a mantenedora do plano 

CorreiosSaúde e colocar tudo nas mãos do 

PostalSaúde.

Criar uma cláusula nova, com um novo plano 

(Postal Mais Saúde) para os empregados que 

foram admitidos a partir de 01 de setembro 

de 2015, e deixar a possibilidade de migração 

dos antigos para o novo plano.

Esse novo plano tem:

a) Pagamento de mensalidade corresponden-

te a 6,20% do salário, para que não tem de-

pendentes. Se tiver, a mensalidade é 12,98%.

b) Dependentes só poderão ser conjunges e 

filhos, pai e mãe tão fora.

c) Além da mensalidade, paga 10% sobre o 

valor de consultas, exames, terapias, medica-

mentos aplicados, etc. No caso de internação 

por problemas psiquiátricos, paga 30%.

A ECT VAI EMPURRAR TODOS 
PARA O NOVO PLANO!

Tá na cara que ela vai precarizar e sucatear 

cada vez mais o CorreiosSaúde, pressionar e 

obrigar todos a mudarem para o novo plano 

e pagar mensalidade e compartilhamento. 

NÃO VAMOS ACEITAR 
RETROCESSO! TODOS À GREVE!

O Sindicato não aceita essa mudança! É 

um dos maiores ataques à categoria ecetista 

de todos os tempos!

Exigimos a manutenção da cláusula 28 da 

maneira que está, inclusive para os novos 

que ingressarem na ECT, sem mudança de 

regras.

Exigimos ainda que acabem os descre-

denciamentos, que haja opções de consul-

tórios, hospitais e laboratórios em todas 

as regiões da cidade, que seja eliminada a 

burocracia e facilitada utilização, e a manu-

tenção de país e mães como dependentes.

A Diretoria do Sindicato chama toda a ca-

tegoria para a assembleia de 15 de setembro. 

Vamos fazer a maior greve que a direção da 

empresa já viu, defender nossos direitos e 

arrancar as melhorias necessárias!

Reajuste ZERO e R$ 100 de GIP - É GREVE!
A ECT oficializou sua proposta para as 

cláusulas econômica para o Acordo Coletivo 

2015/2016:

Reajuste Salarial e aumento real = 0%

Ticket: reajuste de 9,56%

Reembolso Creche: reajuste de 9,56%

Incorporação de R$ 100,00 da GIP anterior 

em Janeiro/2016

Nova GIP a ser criada no valor de R$ 100,00 

linear em Janeiro/2016.

Obs: a inflação do período está em 9,56%

É GREVE EM DEFESA DOS NOSSOS 
DIREITOS E DA NOSSA DIGNIDADE
A proposta da ECT representa perda para 

a categoria. Em primeiro lugar devido ao 

ataque convênio médico e à cobrança de 

mensalidade. Em segundo lugar porque a 

reposição da inflação de 9,56% em cima de 

1200 de salário base dá R$ 115,00. Uma GIP 

de R$ 100,00 e só em janeiro é perda porque 

é menor que a inflação.  E para aumentar as 

perdas, a ECT NÃO PAGOU A PLR!  

NÃO TEM JEITO!
É GREVE DIA 15 DE SETEMBRO!

A Diretoria do Sindicato convoca to-

dos os companheiros e companheiras a 

comparecer e participar da assembleia 

de greve no dia 15 de setembro e da 

paralisação nacional da categoria. NÃO 

VAMOS ENGOLIR PERDAS E RETROCES-

SOS NOS NOSSOS DIREITOS! 


