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Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de MS

Empresa se recusa a negociar e
quer prorrogação do Acordo
Estamos vendo uma
situação nunca vista numa
Campanha Salarial:
m e s m o a p ó s o
vencimento do prazo do
Acordo, a direção da ECT
se recusa a iniciar as
negociações e manipula
no TST (Tribunal Superior
do Trabalho) para que o atual Acordo seja prorrogado até
dezembro. Antes mesmo de negociar a empresa buscou o TST
para tentar “forçar a barra” e prorrogar o Acordo.
Porquê não negociar agora? Essa é a pergunta. Estamos na
Data-Base. O Acordo 2016/2017 venceu. A negociação já
estava com data marcada. Eis que a empresa cancela as
reuniões e aparece com essa “fórmula” da prorrogação sem
garantir nenhum direito e ainda proibindo qualquer
mobilização da categoria, inclusive greve nesse período e
jogando a negociação para quando a reforma trabalhista
estiver em vigor! Que temos a ganhar com isso?
Falta de respeito e ameaças para colocar medo nos
trabalhadores, eis a que se resumiu a “negociação” da
Campanha Salarial 2017. Os sindicatos não vão avalizar isso. A
palavra final será da categoria.

Todos à Assembleia!
Quem não participa não pode reclamar!

Quem cala, consente!

Assembleia Geral Ordinária
A Diretoria Executiva do SINTECT-MS, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores
ecetistas para a Assembléia Geral a ser realizada no dia 13
de setembro de 2017, para deliberar sobre a seguinte Pauta:
1- Avaliação da Campanha Salarial 2017/2018, 2Deflagração do Estado de Greve, 3- Votação de
Indicativo de Greve para às 22:00 hs do dia 19/09/2017. A
Assembleia será realizada na sede própria do SINTECT/MS
- sito à rua Gal. Sampaio, nº 180, Bairro Crabeúva, Campo
Grande/MS, a instalar-se em primeira convocação às
18:30min enão atingindo o quórum previsto no Estatuto,
trinta minutos após em segunda chamada com qualquer
número de presentes, para deliberação da pauta.
Campo Grande-MS, 07 de setembro de 2017
Diretoria Exetutiva do SINTECT-MS

O SINTECT-MS participou do Grito dos Excluídos, na
capital e interior, levando para as ruas a defesa da ECT,
contra a privatização e em defesa dos direitos dos
trabalhadores. Em Campo Grande as “autoridades”
saíram rapidamente do palanque para evitar a
mobilização que se seguiu logo após o desfile oficial de 7
de setembro.
Neste ano, um grande número de entidades aderiu à
mobilização, reflexo dos ataques contínuos que os
governos federal e estadual tem feito a direitos básicos
dos trabalhadores e do povo em geral. Somente a
resistência organizada poderá barrar os planos de
arrocho.

Vale Alimentação/Refeição - Cláusula 51
No acordo de 2014 conseguimos o direito aos trabalhadores
afastados por acidente de trabalho de receber o VA/VR durante
todo período de afastamento. Também conseguimos o aumento
da quantidade de tickets para 26 e 30. Já no acordo de 2015
conseguimos a diminuição do compartilhamento de 0,5% , 5% e
10%. A empresa quer retroceder.
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