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Marcos SantAguida assume 
presidência do Sindicato após 
morte precoce de Ronaldão
Foi aprovado em assembleia  -  Veja na pág. 3

Vacinação antecipada
Depois de muita luta e insistência a 
categoria conseguiu, mas direção da 
ECT disse que foi ela na cara de pau

Veja na pág. 4
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Ronaldão 
presente!

ECT começa Campanha Salarial 
com imposição de REAJUSTE ZERO

A direção militar 
bolsonarista da ECT 
começou a nego-
ciação como em 
anos anteriores, 
desrespeitando os 
trabalhadores e seus 
Sindicatos e apre-
sentando absurdos 
como reajuste zero 
em meio a inflação 
alta, banco de horas 
para trabalhadores 
que estão labutando 
de domingo a do-
mingo e manutenção 
do Acordo Coletivo 
como está, sem a 
volta do que foi rou-
bado da categoria!

Nada de vir com algo 
decente, sério, res-
peitoso, verdadeiro 

e com o reconhecimento e 
valorização da categoria. Na 
reunião de negociação de 05 
de julho, a direção militar da 

ECT mostrou que é igualzinho 
ao governo que a indicou e que 
ela apoia. Como ele engana, 
distorce informações e a rea-
lidade, só age em seu próprio 
benefício e interesse e faz de 
tudo para empobrecer, explo-
rar e acabar com os direitos dos 
trabalhadores.

Em 3 horas de reunião, os pre-
postos do general só vieram 
com o reajuste zero apesar da 
inflação que não para de subir 
e do lucro recorde da ECT.  Com 
um banco de horas quando 
ela deve muitas horas. e está 
obrigando a categoria a traba-
lhar de domingo a domingo. E 
com a manutenção do acordo 
da vergonha, do qual foram 
roubados vários direitos da 
categoria em plena pandemia, 
com a empresa se aproveitan-
do da situação gerada pela 
doença e pelo negacionismo 
criminoso do governo.

Duas reuniões estão marca-
das. Mas tudo indica que essa 
Campanha Salarial será como 
as anteriores, com greve da ca-
tegoria e mediação do TST. Por 
isso a mobilização começa já!

Repúdio à tática de enrolar, provocar e atacar direitos
Na reunião anterior, em 1º de julho, já 

houve desrespeito, imposições e dificul-
dades ao diálogo. E agora vieram com 
essa provocação que sequer merece ser 
chamada de proposta. 
É a mesma tática da última campanha, 

quando alegou prejuízo e impôs o fim 
de conquistas históricas. Em 2019 apelou 
ao STF para mudar o convênio médico.

Agora também se nega a discutir 
os números alarmantes de contágio, 
adoecimento e mortes pela Covid-19 
na categoria, resultado da situação 
provocada por ela e pelo governo. E as 
convocações para os finais de semana 
e feriados, arbitrárias e abusivas . Au-
toritarismo e desrespeito à dignidade 
e à vida do trabalhador é o que se vê.
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Fala PresidenteFala Presidente#Não Vai Ter Privatização

Chega de Enrolação!
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O CDD Leblon ficou!

Agora, tem que voltar o CDD Bangú! 








