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Assembleia definirá novos passos
para ação das referências salariais

Trabalhadores receberão últimas informações sobre o processo

OSintect-AL estará realizando assembleia geral,
na próxima quarta-feira, 21 de março, em sua
sede administrativa, para repassar as últimas

notícias sobre a ação das referências salariais e definir
com a categoria autorização para pagamento do perito
responsável pelos cálculos de cada trabalhador
participante do processo.

A ação milionária contra os Correios visa o
cumprimento do PCCS de 1995 quando a empresa
deveria conceder uma referência salarial de 5% a cada
três anos de serviço a todos os trabalhadores,
entretanto, seguiu ao longo dos anos descumprindo o
plano de cargo e não realizou as devidas atualizações
salariais. É importante dizer que a vigência do antigo
PCCS foi de 1995 a 2008 e fazem parte da ação
funcionários e ex-funcionários que atuaram na ECT
até 2003.

Fique de olho. Compareça a sede do Sindicato,
participe da assembleia e acompanhe os últimos
andamentos do processo contra a ECT.

Sexta-feira é dia de ato público contra o SAP e a falta de segurança na ECT
Sexta promete para a categoria

dos Correios. Um grande ato público
com repercussão na imprensa está
sendo planejado nos mínimos detalhes
para denunciar as maldades da ECT e o
seu descaso em relação à segurança
nas agências postais.

Saudosista dos anos de 1970,
quando em plena ditadura militar
algumas missões de técnicos franceses
estiveram no Brasil para ensinar os
gestores dos Correios a massacrar os
trabalhadores aos moldes das técnicas
administrativas de Taylor, Ford e Fayol,
a ECT elaborou um novo método de
avaliação (o famigerado SAP) para
oprimir e explorar cada vez mais a
categoria.

O SAP também é um desaforo ao
STF que já definiu que nenhum
trabalhador dos Correios poderá ser
demitido sem motivação. Porém, o que
se vê é mais uma tentativa de burlar a
justiça incriminando trabalhadores que
não agradem ou atendam os interesses
maquiavélicos de alguns gestores de
plantão. Esse novo sistema escolhe

aleatoriamente uma quantidade de
funcionários que serão avaliados, sem
nenhum comunicado prévio e que pode
se transformar em armadilha, pois no
final do expediente o funcionário terá
que assinar sua sentença. Afinal, caso
os indicativos não sejam cumpridos à
risca ou o trabalhador esteja num
daqueles dias de arroxo terá que
produzir provas contra si mesmo e abrir
caminho para possível demissão via

processo administrativo.
Quanto à segurança das agên-

cias, de janeiro até agora já tivemos
mais de 21 assaltos numa escalada
recorde em relação ao ano de 2011 com
os trabalhadores passando por graves
riscos de morte e sérios problemas
psicológicos sem que a empresa tome
qualquer medida de segurança, pois
visa somente o lucro financeiro com a
precarização dos trabalhos em todo o
Brasil.

Portanto, chegou a hora de todos
os trabalhadores darem uma resposta
contundente aos Correios, nesta sexta-
feira, dia 23, parando suas atividades
durante a realização de grandes atos
públicos que concentrarão a categoria
do interior e da capital em frente às
agências de seus municípios. Em
Maceió o ato será na agência central,
localizada na rua do sol, a partir das oito
horas.

Participe e demonstre sua
indignação contra o SAP e o descaso da
empresa em relação à falta de
segurança de seus trabalhadores.

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 extraordinária, que se realizará
no dia 21 de março de 2012, quarta-feira, às 19 horas, na sede do SINTECT/AL,
situada a Rua do Ceará, 206, bairro do Prado, nesta capital, 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 os seguintes assuntos constantes na pauta:
1) Desconto extraordinário – ação dos STEPS;
2) OutrosAssuntos.
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Maceió, 15 de março de 2012.

José Balbino dos Santos
Presidente


