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ECT propõe diminuir vale 
alimentação e excluir ticket extra

SINTECT-GO
Boletim

QUADRO DE ASSEMBLEIAS - PAUTA

PAUTAS 

AC’S CDD’s Goiânia 

UD’S

Dia 15 de julho
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

- Aragarças
- Bela Vista
- Ceres
- Goianésia
- Goiatuba
- Goiás
- Inhumas
- Ipameri

- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

- Palmeiras 
- Piracanjuba
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel do 
Araguaia

Dia 15 de julho
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

Dia 15 de julho
16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

- Caldas Novas 
- Catalão 
- Itumbiara

- Jataí 
- Rio Verde

Dia 15 de julho
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Em frente da Agência Central - Praça Cívica

Dia 15 de julho
17h (1ª chamada ) - 17h30  (2ª chamada)

- São Luiz dos 
Montes Belos 

- Mineiros
- Uruaçu

• Informes;
• Avaliação da Campanha Salarial;
• Avaliação da Proposta apresentada pela ECT;
• Aprovação ou não do Estado de Greve.

CDD JK (Anápolis)

POR NENHUM DIREITO A MENOS!

Apesar dos resultados positivos 
que a ECT vem apresentando, a 
proposta apresentada durante a 
terceira reunião de negociação da 
Campanha Salarial, realizada no 
dia 04 de julho, visa retirar ainda 
mais direitos da categoria ecetista. 
Seguindo a política econômica 
do Governo Federal, a direção da 
Empresa ainda ignorou totalmente 
a pauta de reivindicações dos 
trabalhadores. 

A Empresa propôs excluir o 
vale cultura, diminuir o adicional 
noturno de 60% para 20%, adequar 
de 200% para 100% o trabalho em 
dia de repouso, e excluir a cláusula 
de responsabilidade civil em 
acidente de transito. A ECT propôs 
ainda diminuir os vales refeição/
alimentação de 26 para 23 para 
quem trabalha de segunda à sexta-

feira, e de 30 para 27 para quem 
trabalha de segunda à sábado. 
Além disso, não pagar durante as 
férias e suspender o ticket extra. 
O compartilhamento também foi 
alterado (confira no verso).

Na pauta da categoria, os 
trabalhadores reivindicam, entre 
outras coisas, a manutenção da 

assistência do plano de saúde pelo 
Correios Saúde; Vale Refeição ou 
Vale Alimentação no valor facial 
de R$ 45 (quarenta e cinco reais) 
na quantidade de 30 (trinta) vales, 
e Vale Cesta no valor de R$ 440,00 
(quatrocentos e quarenta reais); e 
reajuste salarial de 3,79% (de acordo 
com o INPC) + R$300,00 linear. 

Campanha Salarial



Cláusula 33 - Empregado 
(a) Inapto (a) para Retorno 
ao Trabalho

Cláusula 41 – Distribuição 
Domiciliária

Cláusula 51 – Vale Refei-
ção/Alimentação

Cláusula 53 – Vale Cultura

Cláusula 55 – Adicional 
Noturno

Cláusula 59 –Gratificação 
de Férias

Cláusula 64 – Trabalho em 
dia de Repouso

Cláusula 75 – Responsabi-
lidade Civil em Acidente 
de Trânsito

02/07/2019: Definição de Calendário das negociações
03/07/2019: Apresentação de cenário econômico-financeiro 
dos Correios; Exposição de termos de acordo proposto às Fe-
derações durante a vigência do ACT 2018/2019, sem acordo 
entre as partes; Apresentação da proposta de ACT pelos Cor-
reios (com exceção da Cláusula 28 e do índice econômico).
04/07/2019: Apresentação da proposta de ACT pelos Cor-
reios (com exceção da cláusula 28 e do índice econômico).
05 a 15/07/2019: Análise das propostas nas assembleias
16/07/2019: Oficialização dos resultados das assembleias; 
Análise das Federações quanto às propostas da Empresa; 

Apresentação das Federações quanto as suas principais rei-
vindicações.
17/07/2019: Análise da Empresa quanto às propostas das 
Federações
18/07/2019: Discussão de Cláusulas pendentes, caso haja.
23/07/2019: Ajustes Finais
24/07/2019: Ajustes Finais
25/07/2019: Ajustes Finais
26 a 30/07/2019: Análise das propostas nas assembleias
31/07/2019: Assinatura do ACT 2019/2020, caso haja acor-
do.

CALENDÁRIO DE NEGOCIAÇÕES ACT 2019/2020

PROPOSTA DA ECT

Garante ao trabalhador que continue 
recebendo, mesmo sendo considera-
do inapto pelo INSS.

Parágrafos do sexto ao nono, orien-
tam a ampliação da entrega matutina 
para âmbito nacional.

26 tickets para quem trabalha de se-
gunda à sexta-feira;
30 tickets para quem trabalha de se-
gunda a sábado;
Pagamento de ticket nas férias
Ticket Extra (vale Peru)
Compartilhamento: 0,5, 5%, 10%, de 
acordo com as referências salariais

R$50,00 

60% de Acréscimo 

70% de Acréscimo 

200% 

Os Correios assumirão os custos com 
a recuperação dos danos de veículos 
de sua frota, bem como danos causa-
dos a terceiros, consequentes de aci-
dentes de trânsito, nos casos em que, 
após apuração, ficar comprovada a 
inexistência de dolo por parte do(a) 
empregado(a), estando o mesmo no 
exercício de suas funções.

Exclusão da Cláusula

Exclusão dos parágrafos sexto 
ao nono, referentes à Entrega
Matutina

23 tickets para quem trabalha de 
segunda à sexta-feira; 
27 tickets para quem trabalha de 
segunda a sábado;
Não pagar o ticket nas férias; 
Exclusão do ticket extra (vale 
peru); 
Aumento do compartilhamento 
para: 5%, 10% e 15%

Exclusão da Cláusula

Redução para 20%

Exclusão da Cláusula

Redução para 100%

Exclusão da Cláusula

CLÁUSULA COMO É ATUALMENTE PROPOSTA DA ECT


