
Faça uma visita ao site oficial do SINTECT-SP   -   www.sintectrj.org.br   -   Ou procure o SINTECT-RJ nas redes sociais

ASSEMBLEIA
G E R A L  O R D I N Á R I A

Para apreciação do Balanço Financeiro e Patrimonial
do SINTEC T-RJ referente ao exercício de 2018 

Dia 04 de julho/2019, 18h00
No SINTEC T-R J,  Av.  Presidente Vargas,  502, 

14º  andar,  Centro,  R io  de Janeiro.

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasielira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro  -  Julho de 2019



Campanha Salarial Unificada 2019/2020:
Por melhores salários e benefícios, em defesa 
dos Correios, do emprego, da aposentadoria, 

do Convênio Médico e demais direitos!
O que nunca foi fácil ficou 
mais complicado e exigirá 
um nível inédito de união 
e mobilização para a 
categoria alcançar vitórias!
Todos na luta desde já!

A ex-direção da ECT recebeu com frieza a pauta 

de reivindicações da categoria para a Campanha 

Salarial deste ano. 

Ninguém sabe o que virá da nova, encabeçada 

pelo Geral Floriano Peixoto, mais bolsonarista que 

o anterior. É certo que a tentativa de acabar com 

direitos, vista em anos anteriores, deve ser repatir.

O clima não é nada favorável. De um governo 

privatista, que trata o movimento trabalhista/

sindical como inimigo e insiste que vai resolver os 

problemas do país cortando direitos dos trabalha-

dores, pode-se esperar tudo.

Esta Campanha será uma grande e disputada 

luta. Temos que organizar e unir nosso time para 

lutar pela reposição da inflação, aumento real, 

concurso e contratação, e para defender os Correios 

da privatização, os empregos e a aposentadoria 

da extinção!

Todos unidos na luta!

CALENDÁRIO DE LUTAS DA 
CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA

31/05 - Encaminhamento da pauta para a ECT;

17/06 – Entrega da Pauta Nacional de Reivindicações para a direção dos 
Correios e instalação do Comando Nacional de Mobilização e Negociação; 

02/07 – Início das Negociações Coletivas;

 08 a 17/07 - Assembleias de avaliação da Campanha Salarial;

15 a 19/07 - Agitação e propaganda (carros de som/panfletos/visitas seto-
riais/atos, etc.); 

22 a 26/07 – Assembleias de Avaliação da Campanha Salarial e aprovação 
do estado de greve, com indicativo de greve geral para 00:00 do dia 01/08/2019; 

30/07 – Término das Negociações; 

31/07 – Assembleias de deflagração de Greve para 00:00 do dia 01/08/2019.

Principais reivindicações da categoria:
Reposição integral da inflação de acordo com índice do IPCA – DIEESE.

Aumento linear real de R$ 300,00 em razão do aumento de produtividade.

Todos os valores constantes do Acordo serão reajustados pelo percentual do Reajuste Salarial.

Vale alimentação no valor de R$ 45,00.

Vale Cesta no valor de mercado calculado pelo DIEESE R$ 450,00.

Seguro de vida para motorista, motociclista, OTT’s, operador de empilhadeira/transpaleteira e 
operador de RX.

Quebra de Caixa no valor de R$ 470,75 (quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).

VEJA A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES COMPLETA NOS SITES DA FINDECT E DOS SINDICATOS FILIADOS

Todos na luta contra a reforma da Previdência
Os Sindicatos filiados à FINDECT informaram, mobilizaram e convocaram a categoria para a greve geral de 

14 de junho, que segundo as Centrais Sindicais envolveu 45 milhões de trabalhadores em todo o país.
A participação dos Trabalhadores dos Correios é fundamental para 

fortalecer a luta em defesa da aposentadoria, dos direitos sociais e tra-
balhistas, bem como os Correios públicos, contra a privatização. 

A derrota da reforma da Previdência mostrará o descontentamento e 
o repúdio da população aos ataques a seus direitos, dará força às lutas 
e enfraquecerá as iniciativas do governo.

A força da greve geral ampliou a luta, mas ela precisa ir alem porque 
essa não é uma reforma, é roubo do direto à aosentadoria.  A PEC 06/19 
tira dos trabalhadores para pôr nos bolsos de banqueiros e empresários.

Os efeitos do ciclo de lutas que culminou na Greve Geral e a pressão 
popular já podem ser vistos nas mudanças do relator Samuel Moreira 
(PSDB-SP), da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa 
a proposta da reforma do governo, embora elas sejam insuficientes para 
merecer aprovação. Ainda assim não deixam de ser uma sinalização 
importante de que a manifestação popular pode dar resultados muito 
além do que esse. 

A luta continua, portanto, e os dirigentes das Centrais já declararam 
que outras greves gerais virão para que essa reforma seja derrotada! 
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