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TRABALHADORES APROVAM PROPOSTA 
E MANTÊM ESTADO DE GREVE

Chegamos ao final de mais uma campanha salarial. 
O processo de negociação foi bastante árduo para a ca-
tegoria. Desde as primeiras reuniões, a empresa se ampa-
rou no discurso de que estava deficitária e que não po-
deria atender as reivindicações da categoria. Apresentou, 
inclusive, uma proposta retrógrada, em que retirava direi-
tos conquistados em acordos anteriores. Isso, no entanto, 
não diminuiu o espírito de luta dos trabalhadores, que 
se mobilizaram em assembleias pelo país e ameaçaram 
paralisar as atividades.

Essa forte mobilização dos trabalhadores fez com que 
a empresa recuasse em relação aos ataques às nossas con-
quistas e apresentasse uma nova proposta. Reconhecemos  
que a proposta não atende todas as nossas reivindicações, 
mas, diante da atual conjuntura política e econômica do 
país, o que conseguimos foi razoável. Com os reflexos da in-
corporação da GIP, a proposta traz ganho real e ainda man-
tém todos os benefícios.

Outro ponto relevante na campanha foi o debate em 
torno da cláusula da assistência médica. Sabemos que há 
muito tempo a ECT tenta atacar nosso Plano de Saúde. Pelo 

menos nos seis últimos  Acordos Coletivos de Trabalhos 
(ACT’s),  temos nos desdobrado para mantê-lo. Nesta cam-
panha salarial não foi diferente. Por isso foi importante man-
ter no ACT uma cláusula que condiciona às assembleias o 
poder de decisão sobre qualquer possível alteração.

O encerramento da campanha salarial, no entanto, 
não cessa nossas lutas por melhorias e condições dignas 
de trabalho. Há muitos retrocessos a caminho. Estão em 
curso no Congresso, projetos que atingem diretamente 
a classe trabalhadora, como a reforma previdenciária, 
flexibilização das leis trabalhistas, terceirização sem li-
mites, privatização de empresas públicas, desmonte do 
Estado e outros mais. 

Desta forma, o estado permanente de greve foi man-
tido e uma greve geral está sendo construída em defesa 
dos direitos da classe trabalhadora. Devemos manter a 
mesma unidade da campanha salarial, pois, só por meio 
da mobilização e da luta dos trabalhadores e trabalhado-
ras é que vamos conseguir defender nossos direitos que 
estão sendo duramente atacados por esse governo gol-
pista e reacionário.

Com aprovação de vinte e seis sindicatos, AC 2016/17 é assinado  
Companheiros e Companheiras,
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Na assembleia geral da categoria na quarta (14), além do 
ACT 2016/17, foi aprovado também o desconto assistencial, 
equivalente a 1% (hum por cento) do salário base, durante 
quatro meses,  totalizando 4%. Segue os motivos pelos quais 
solicitamos sua colaboração:

 9 Os gastos da campanha salarial começaram no Conrep 
e no Encontro de mulheres, onde tivemos despesas com as 
inscrições dos delegados e ressarcimentos dos salários desses 
funcionários, descontados pelos Correios. Total: R$ 40 mil;

 9 Aumento de 5% no repasse para Fentect. Total: R$ 4 mil;
 9 Publicações de editais. Total: R$ 3.600;
 9 Jornais, banners, faixas, cartazes e adesivos. Total: R$ 12 mil;
 9 Combustível. Total R$ 14 mil;
 9 Além disso, temos despesas com 13° salários dos funcio-

nários: médico do trabalho, advogados, contador e jornalista. 
Total: R$ 34 mil;

Desconto Assistencial  
 9 Ajuda de custo para as festas de fim de ano das unida-

des. Total: R$ 22 mil;
 9 Total aproximado dos gastos: R$ 129.600,00.
 9 Total que será arrecado com o imposto assistencial: 

R$ 80 mil.
Vejamos que as contribuições do imposto arrecadado 

não serão suficientes para cobrir as despesas. Além disso, 
pretendemos iniciar a construção da nova sede campestre, 
para que possa ser usada nas confraternizações das unidades 
e como centro de formação sindical.

Ressaltamos que o imposto não é obrigatório. A deci-
são de se opor ou não ao desconto é pessoal. Essa opção é 
dada em conformidade com o Acordo Coletivo de Trabalho 
2016/2017. Mas, destacamos que a colaboração de todos e 
todas é de extrema importância, pois a luta não se faz só com 
a vontade, é preciso recursos para sustentá-la.

Aqueles que optarem por não aderir ao desconto, de-
vem se manifestar até 12 de outubro. O requerimento pode 
ser feito por meio de documento escrito de próprio punho e 
entregue no sindicato, ou encaminhado via carta registrada. 
O horário de funcionamento do sindicato é de segunda à 
sexta, das 09h às 17h, no endereço no SHS Qd 01 Bloco A 

lojas 13/14, Brasília- DF, CEP 70322-900. Não será permitida 
a entrega da declaração por terceiros.

No caso de envio por carta, somente será aceita uma 
declaração por envelope. Também serão aceitos requeri-
mento enviados do email CORPORATIVO do funcionário 
para o email da entidade, sintect.df@terra.com.br

Juntos somos fortes!

Regras de recebimento


