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Categoria definirá rumos da PLR em
Assembleia Geral nesta terça-feira

Trabalhadores avaliarão proposta da ECT

O
Sintect-AL estará reali-
zando assembleia geral
nesta terça-feira, a partir

das 19 horas, no estacionamento
do CTCE, para avaliar os critérios
e o valor mínimo de 880 reais a
ser pago pela participação nos
lucros e resultados referentes ao
ano de 2010. Diferente dos ou-
tros anos, o alto escalão da em-
presa não receberá uma PLR
desonesta e imoral, pois ficou
definido, após muita pressão da
categoria, que o valor máximo a
ser pago é de cinco vezes o me-
nor valor. Para quem não lembra,
ano passado teve gestor rece-
bendo mais de 40 mil reais.

Esse ano a Federação as-
segurou o direito a PLR para as
companheiras que se encontra-
vam em licença maternidade de
seis meses em 2010 e para os
companheiros de benefício no
INSS por até 180 dias. Sendo
que os trabalhadores afastados
por acidente de trabalho também
receberão a PLR sem restrição
de tempo.

Após todo o processo de
negociação e reconhecendo a-
vanços significativos para a cate-
goria, a Federação está orien-
tando em seu Informe 23 que os
trabalhadores aprovem na as-
sembleia desta terça-feira a pro-

posta da ECT referente apenas
aos critérios e valores da PLR de
2010.

Quanto ao pagamento da
PLR em 2012, a empresa insiste
na inclusão do GCR nos critérios
– o que, segundo a Fentect, pode
ser prejudicial à categoria. Por-
tanto, a orientação no Informe 23
é de que os critérios de 2011,
para pagamento da PLR em
2012, sejam remetidos pela
assembleia geral para discussão
na Campanha Salarial deste ano.
Ao mesmo tempo, por precau-
ção, a Federação pede a decre-
tação do Estado de Greve já
nesta terça-feira, pois a empresa
pode condicionar o pagamento
da PLR este ano a aprovação dos
critérios com GCR para o
pagamento da PLR em 2012.

EDITAL Nº 03/2011

ASSEMBLÉIA 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 assembléia
geral extraordinária, que se realizará no dia 19 de abril de 2011, terça-
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 os seguintes assuntos constantes na pauta:

Maceió, 13 de abril de 2011.

José Balbino dos Santos
Presidente

1) Estado de Greve;
2) Encaminhamentos.


