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Campanha Salarial 2018

Nenhum direito a menos!

O pacote de maldades da empresa
- Reajuste de 1,58 % (Abaixo da inflação); 
- Fim  do Vale Cultura;
- Aumento de até 20% no desconto dos Vales Alimentação e Refeição (coparticipação);
- Vale refeição somente para os dias trabalhados;
- Vale Alimentação  apenas para os 15 primeiros dias por acidente de trabalho;
- Fim do Vale Alimentação por abono médico, afastamentos e férias, com manutenção 

apenas o Vale Cesta;
- FIm do Vale Peru;
- Exclusão da Assistência Médica do ACT (adequação com a última decisão judicial);
- Fim da gratuidade das despesas médicas em caso de acidente de trabalho;
- Alteração da  Cláusula 43 - que permite a mudança de cargo conforme a necessidade 

da empresa;
- Redução do parcelamento das férias em apenas 

2 vezes. 

A empresA propôs um reAjuste de 1,58%, AbAixo dA inflAção de 2,64% no período.
o que representA perdA sAlAriAl pArA o trAbAlhAdor. Além disso Apresentou um pAcote de mAldAdes que só prejudicA A cAtegoriA e mAssAcrA o 

trAbAlhAdor. o sintect-rj convocA todos os compAnheiros pArA lutAr contrA propostA dA empresA que AtAcA conquistAs históricAs dos ecetistAs.

Todos juntos contra o
pacote de maldades dos Correios!
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luta

A mobilização continua, pra cima deles!
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– Reposição integral de inflação do período;
– Reajuste linear de R$ 300,00;
– Manutenção do Vale Cultura
– Reajuste de todos os benefícios em 5%;
– Vale-alimentação no valor facial de R$ 45,00;
– Vale Cesta no valor mercado, calculado em R$ 450,00;
– Manutenção da assistência médica - Melhorias no sistema a fim de evitar descredenciamentos;
– Vale Extra (vale peru) no valor de R$ 1.035,00;
– Manutenção da função até 365 dias quando afastado pelo INSS por Acidente de Trabalho;
– Portaria/Função no valor de 1 (um) Salário Mínimo;
– Manutenção do calendário de férias.

o sintect-rj convocA todos os ecetistAs A se mAnterem firmes diAntes dos AtAques dos 
representAntes dA empresA nos direitos nossos direitos. forAm Anos de lutA pArA conquistAs 

que vem desde A constituição, não podemos pAgAr A contA dA crise no pAís e pelA má gestão dA 
empresA. pArticipe dAs mobilizAções e converse com seus compAnheiros de unidAde. 

A proposta do sindicato:

Todos os ecetistas unidos em defesa dos nossos direitos!


