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mobiliza os 

setores!
A Diretoria está chamando os 

trabalhadores para a luta  
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Reajuste e manutenção do 
Acordo Coletivo ou GREVE!
Já fizemos a empresa abrir as negociações, agora queremos NENHUM DIREITO A 

MENOS, reajuste nos salários e benefícios e manutenção do Acordo Coletivo!

ASSEMBLEIA de GREVE
26/09, 19h00 - No CMTC Clube, Av. Cruzeiro do Sul, 808, Metrô Armênia

Estamos em ESTADO DE GREVE e se a empresa atender nossas reivindicações e insistir em tirar direitos vamos à GREVE!

A categoria ecetista obteve uma primeira vitória nessa Campanha Salarial ao exigir e 
conseguir a abertura de negociações pela direção da empresa no dia 12 de setembro.

Ela atrasou o início das discussões até setembro, mesmo estando com a Pauta de Reivin-
dicações desde julho. E ainda tentou adiar até 31 de dezembro. A proposta rejeitada pela 
categoria veio do Ministro do TST que está analisando a cláusula do Convênio Médico, que 
a direção da empresa covardemente judicializou para fugir do debate com a categoria.

Todos os trabalhadores dos Correios entenderam o perigo de deixar as negociações 
para depois de 11 de novembro, quando entra em vigor a reforma trabalhista do go-
verno Temer. E juntos rejeitaram legitimamente a proposta do TST.

Assinar um novo Acordo Coletivo que garanta 
nossos direitos é nossa principal tarefa

O presidente da ECT está forçando a barra ao dizer que o Ministro do TST mandou 
suspender o Acordo atual. Até novembro, a ultratividade dos Acordos está valendo. 
Por ela, enquanto não houver um novo acordo assinado, vale o anterior. Portanto, 
suspender benefícios é apelação e radicalismo da empresa.

Temos de usar isso a nosso favor para reeditar nosso Acordo, porque depois de 
novembro, ai sim ele não valerá mais. Por isso a Direção da FINDECT e dos Sindicatos 
filiados consideram precipitado demais sair em greve antes das negociações estarem 
concluídas e a proposta completa da ECT ter sido apresentada.

Não podemos ser de antemão intransigentes e impositores. O momento é difícil e ex-
tremamente complicado. Ir à greve antes do final das negociações cria o risco de ter um 

pedido de abusividade julgado logo de cara. É uma atitude aventureira e pode se revelar 
irresponsável com a categoria. É isso o que a direção da empresa mais quer!

A Diretoria da FINDECT já disse que não interfere nas decisões da outra federação. Se 
seus dirigentes querem seguir um calendário definido meses atrás, num momento em 
que não se sabia como as negociações se dariam, que o façam.

Mas o que não dá é para aceitar imposições. As decisões da outra federação valem para 
ela, não para a FINDECT. A autonomia de pensamento, de decisão e de encaminhamento 
da luta da forma com achar melhor é um direito dessa federação que deve ser respeitado. 

Sobretudo quando estamos convictos de que é errado ir à greve precipitadamente, 
só para parecer mais radical que os demais e dono da verdade.

Nosso lema é responsabilidade para alcançar mais conquistas. Agora, mais que 
nunca, é o momento de ser responsável, prudente e estrategista.

As negociações continuam essa semana e no dia 26 estará completa. A empresa terá 
apresentada toda sua proposta, as representações dos trabalhadores terão tido tempo 
de analisar, argumentar e negociar. Ai sim será o momento de uma greve, sem correr 
riscos desnecessários, com todas as etapas legais preenchidas.

E se a empresa insistir em atacar direitos, desmontar nosso Acordo Coletivo de Tra-
balho e não reajustar os salários e benefícios, IREMOS REALIZAR A MAIOR GREVE 
DA NOSSA HISTÓRIA DE LUTAS!  Todos os Sindicatos filiados à FINDECT jogarão 
todo peso necessário para que ela seja forte e nacional!

Até a vitória, unificados e fortes! Todos à assembleia!

COMPANHEIRO: leve seu crachá e documento de identificação, para evitar o acesso de estranhos à categoria na assembleia.
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