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DIA , ASSEMBLEIAS NAS SUBSEDES 21/07
NO INTERIOR DO ESTADO E EM PORTO ALEGRE

No dia 12, houve a segunda reunião de 
negociação e a farsa da empresa, ngindo 
que negocia com a Comissão Nacional se 
repetiu. Até agora, os gestores se negaram 
a atender a qualquer reivindicação dos 
trabalhadores. 

MALDADES E CHORADEIRA
A empresa não cansa de fazer maldades. 

Na reunião do dia12, ameaçou de fazer 
mais cortes nos direitos dos trabalhadores, 
segundo ela, para “ajustar as contas”. Ou 
seja, enquanto na mídia alardeia os 
resultados positivos e aprova aumento 
salarial de quase 10% para os diretores, na 
mesa de negociação é só choradeira. 

A RESPOSTA É A MOBILIZAÇÃO
Diante do descaso com que a empresa 

vem tratando a negociação, é importante 
darmos uma resposta a altura, com a 
participação maciça na assembleia, 
quando iremos debater a postura da 
empresa, a sua contraproposta e tratar de 
assuntos gerais, como os próximos passos da 
campanha salarial. PARTICIPE, JUNTOS, 
SOMOS MAIS FORTES!

PELO RESGATE DOS NOSSOS DIREITOS! 
NÃO À PRIVATIZAÇÃO! 

FORA BOLSONARO!

 O SINTECT-RS está convocando assembleias para os trabalhadores das 
subsedes LITORAL, PASSO FUNDO, PELOTAS, CAXIAS, VALE DO SINOS e para 

PORTO ALEGRE. As assembleias serão todas nesta quinta-feira, dia 21 de 
julho, com primeira chamada às 19h e segunda e última chamada às 19h30. 

Depois de deixar claro que sequer tinha 
analisado a proposta dos trabalhadores, 
a ECT apresentou uma proposta que é um 
VERDADEIRO DEBOCHE:
 Reajuste  de 20% do IPCA (cerca de 2,4%); 
 NÃO reajuste nos benefícios (VA/VR); 
 Exclusão da Cláusula 27 (Responsabilidade 

Civil em Acidente de Trânsito); 
 Retirada da Entrega Matutina; 
Retirada da Homologação de Atestados 

Médicos; 
Controle Político partidário (proibição de 

manifestação política); 

 Não emissão de CAT para Dirigentes Sindi-
cais Liberados; 

 Devolução dos custeios das despesas com 
CNH para os participantes do RI que desisti-
rem da função no prazo de um ano;

 Implantação imediata do dimensionamento de 
carga, ou seja, mesmo de forma irregular, a 
empresa quer empurrar de qualquer maneira, 
reduzindo o número de carteiros nas unidade; 

Restrição do registro das denúncias de casos 
de racismo, assédio moral e sexual (somente 
a vítima deve fazê-lo e por escrito na área de 
Relacionamento Organizacional). 
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