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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA
2019/2020
FINDECT NA LUTA POR MELHORES SALÁRIOS, BENEFÍCIOS,
EM DEFESA DOS CORREIOS PÚBLICO, DO EMPREGO, DA
APOSENTADORIA E DO CONVÊNIO MÉDICO
Retirada de direitos é a meta da ECT
A campanha salarial deste ano será uma grande e disputada luta. Temos
que organizar, mobilizar e unir os trabalhadores e trabalhadoras para lutar!
Participe das assembleias, atos e mobilizações em defesa dos direitos dos
trabalhadores e contra à privatização dos Correios!

Os representantes da ECT já apresentaram o pacote de maldades
que querem fazer no Acordo Coletivo e os direitos que pretendem
retirar da categoria.

Vamos à luta e resistir aos ataques aos nossos direitos e conquistas!
O QUE A EMPRESA QUER MUDAR:
• Supressão da palavra “Mulheres” da redação da
cláusula 04 que dá prioridade para as trabalhadoras
na obtenção de bolsa de estudos;
• Alteração da redação da cláusula de combate ao
racismo, acabando com a mesa temática sobre o tema;
• Fim da conquista da garantia de estabilidade
por mais 6 meses, além do previsto em lei, para os
representantes dos trabalhadores e cipeiros;
• Mudança da terapia comunitária integrativa para
“Roda de Fala” na cláusula de prevenção à saúde.

DIREITOS E CONQUISTAS QUE A DIREÇÃO DOS CORREIOS
QUER ACABAR:

• Cláusula de responsabilidade civil em acidentes de trânsito,
acabando com a comissão paritária;
• Vale cultura;
• Redução do adicional de férias de 70% para 33% ou ⅓;
• Redução do adicional noturno de 60% para 20%;
• Redução na quantidade de tickets fornecidos mensalmente;
• Ticket peru;
• Ticket nas férias;
• Redução de 200 para 100% no trabalho em dia de repouso;
• Aumentar o compartilhamento dos tickets, passando de 0,5% para
5, 10 e 15%.

Não à retirada de direitos!

Privatização significa entrega do patrimônio público, demissões e prejuízo para todos!

CORREIOS PÚBLICO E PARA TODOS!

