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União total na Campanha Salarial

O 7º Congresso da FINDECT e a entrega da Pauta de Reivindicações deram início à Campanha Salarial
Unificada 2018, que exige união total, grande participação da categoria e responsabilidade dos Sindicatos

A CAMPANHA SALARIAL

desse ano é momento de união total
da categoria e seus Sindicatos numa
luta fortíssima, capaz de recuperar
nosso Convênio médico, acabar com
todos os ataques da ECT, garantir
contratação, reajuste e a volta da PLR
e barrar o fechamento de unidades e
a privatização dos Correios!
VEJA NOSSAS PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES NO VERSO

Vamos recuperar nosso Convênio na luta!
Já fizemos isso antes e vamos fazer de novo!!!

Voltar ao convênio médico sem mensalidade e com pais
inclusos será a grande batalha da Campanha Salarial que
se aproxima.
A luta judicial para derrubar a decisão do TST está viva. Mas
a Campanha é o verdadeiro campo de batalha. Lógico que a
Direção da ECT vai resistir. Mas quem tiver mais força vencerá!
E COM UNIÃO, APOIO AO SINDICATO E UMA LUTA SEM
TRÉGUA A VITÓRIA FINAL SERÁ DA CATEGORIA.
Isso não é ilusão, apesar do atual momento de ataques

generalizados aos trabalhadores e seus diretos.
Ocorreu em outras ocasiões. Em 1999, por exemplo, a ECT
mudou o manual interno e retirou os pais do Convênio. Mas
a forte luta da categoria a fez voltar atrás. Em 2006 ela eliminou a internação em apartamento, recuperada em 2009.
Com uma grande luta temos toda condição de recuperar
o que foi retirado. Para isso precisamos estar unidos e ter
no Sindicato uma DIRETORIA RESPONSÁVEL, EXPERIENTE,
COMPROMETIDA COM OS INTERESSES DA CATEGORIA E
INDEPENDENTE DA VONTADE DE GRUPOS OU PARTIDOS.

Eleição para a Diretoria do Sindicato será em julho!

Assembleia da categoria realizada no dia 01 de junho elegeu a Comissão Eleitoral que conduzirá as eleições.
Da assembleia participaram
trabalhadores dos Correios de
todas as regiões da base do
SINTECT-SP e representantes
dos grupos políticos existentes
na categoria.
Duas chapas foram inscritas
para concorrer à composição da
Comissão Eleitoral. Na votação,
a chapa apresentada pelo companheiro Abel obteve a maioria
dos votos e, com isso, o direito
a indicar os membros da Comissão (Joaquim Emiliano AmorimPresidente, Sulivan Marcos da

Fernando Proni (Ursão), Edinho Moisés (na foto
ao lado) e Welligton Nascimento (Magrão) se
uniram para apresentar a chapa oposição unida.
Mas a vencedora foi a chapa apresentada pelo
companheiro Antônio Abel.

Silva e Nilo José Pereira). A outra
chapa foi composta pelos grupos
políticos presentes à assembleia,
que se juntaram e lançaram a
chapa “oposição unida”. Na assembleia também foi aprovado
o regimento eleitoral.

O calendário aprovado
para o processo eleitoral é:
- Inscrição de chapas:
11 a 22 de junho.
-Eleição: 10, 11 e 12 de julho.

VEJA NO VERSO O EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES!
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Campanha
Salarial
Já começou a Campanha Salarial
2018 dos trabalhadores dos Correios
de todo o país. A pauta Nacional de
Reivindicações foi protocolada junto
ao presidente da ECT, Carlos Fortner,
no dia 07 de junho, pelos companheiros
Elias Diviza, Presidente do SINTECT-SP,
Ronaldo Martins, Presidente do SINTECT-RJ, e pelo presidente da FINDECT, José Aparecido Gandara. Diviza
também protocolou a pauta junto ao
Superintendente-SPM Marcos Vinicius
dia 08 de junho. Assim as negociações
começaram oficialmente.
Todos sabemos que será uma Campanha importante e muito difícil. Os
trabalhadores dos Correios têm sofrido
ataques a conquistas históricas contidas no Acordo Coletivo de Trabalho,

Confira as Reivindicações
A Pauta de Reivindicações da categoria para a Campanha Salarial
Unificada 2018 foi aprovada no Congresso e entregue à direção da ECT no
dia 07 de junho. A íntegra pode ser conferida no site do SINTECT-SP.

Entrega da Pauta de reivindicações em Brasília (acima) e na DR-SPM (à direita)

como o convênio médico. Precisamos
resistir e reverter os ataques.
Para tanto precisamos de uma campanha unificada nacionalmente, sem vacilo, com muito empenho e sem trégua.
E para dirigir essa luta precisamos de
uma direção sindical responsável, experiente, comprometida com a categoria,

capaz de liderar a resistência ecetista!
A Diretoria do SINTECT-SP já mostrou
que está altura dessa tarefa. Como na
última Campanha, em que soube o momento certo de entrar em greve e, com
isso, garantiu a manutenção integral do
ACT e os trabalhadores de suas bases não
tiveram dias descontados.
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As principais
reivindicações da
nossa pauta são:
Salários: reposição integral da inflação
+ R$ 300 de aumento real linear.
Benefícios econômicos: reposição
integral da inflação + 5% de aumento real.
Vale refeição com valor facial de R$ 45,00.
Pagamento integral do AADC e da
Periculosidade aos motociclistas.
Manutenção de todas as cláusulas
do Acordo Coletivo, inclusive a 28
(convênio médico) nos moldes do Acordo
Coletivo encerrou a Campanha Salarial 2017.
Aumento no valor da quebra de caixa
para R$ 470,75.
Adicional aos atendentes que
trabalham internamente .
Licença paternidade de 20 dias.
Fim do DDA.
Concurso Público e contratação já.
Reajuste no Diferencial de Mercado.
 Estabilidade na função para todos

os trabalhadores afastados por mais
de 180 dias pelo INSS.

