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Assembleia de hoje à noite
avaliará proposta da PLR da ECT

Sintect-AL encaminhará pela rejeição da proposta

categoria estará reunida
hoje à noite, a partir das 19
horas, no estacionamento

do CTCE, para avaliar a proposta
de PLR da ECT. De acordo com a
Fentect, os Correios tencionam
para repetir os mesmos valores da
PLR pagos em 2009 quando os
trabalhadores receberam em

média R$ 800,00 e a alta cúpula da
empresa a fortuna de R$
40.000,00.

A Federação e o Sintect-AL
discordam dessa proposta e exi-
gem o pagamento de uma PLR
linear no valor de R$ 2.000,00 para
todos irrestritamente. Neste mo-
mento todos os sindicatos afirmam

ser imprescindível a mobilização
da categoria em todo o país para
pressionar a empresa por uma
participação nos lucros igualitária.
Para isso, na assembleia estará
sendo votada a proposta de um dia
nacional de paralisação a ser cum-
prido em 26 de maio pela categoria
em todo o Brasil.

Sintect-AL participará nesta
terça-feira de ato da CUT

Um grande ato público
organizado pela Central Úni-
ca dos Trabalhadores de Ala-
goas será realizado na ma-
nhã desta terça-feira para
protestar contra o descaso do
governo do Estado em rela-
ção a educação, saúde e se-
gurança.

O Sintect-AL se fará pre-
sente para levantar na socie-
dade alagoana a bandeira de
luta contra a Medida Provi-
sória que transforma os Cor-

reios em Correios S/A e acaba
com o direito dos ecetistas de
não serem demitidos sem mo-
tivação conforme Ordem Ju-
risprudencial do Supremo Tri-
bunal Federal.

Essa medida se torna
ainda mais preocupante por-
que recentemente o presiden-
te da empresa, Carlos Henri-
que Custódio, declarou que os
Correios não se moderniza-
riam enquanto não pudesse
demitir seus trabalhadores.

EDITAL Nº 06/2010

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de
Correios e Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL,
situado na Rua Ceará, 206 – Prado – Maceió/AL,
vem, através de seu representante legal, convocar
todos os trabalhadores em sua base territorial a
comparecerem a uma assembleia geral extraor-
dinária, que se realizará no dia 17 de maio de 2010,
segunda-feira, às 19 horas, no Centro de Tratamento
de Cartas e Encomendas (CTCE), situado a Av.
Durval de Góes Monteiro, em primeira convocação,
com 50% dos associados, e às 19 horas e 30 minutos,
em segunda e última convocação, com qualquer
número de associados presentes, para deliberar sobre
o seguinte assunto constante na pauta:

Maceió, 14 de maio de 2010.

1) Aprovação ou não da proposta de PLR da
ECT;

2)Aprovação do Indicativo de Paralisação para o
dia 26 de maio de 2010;

3) Encaminhamentos.

José Balbino dos Santos
Presidente


