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FILIADO A

Assembleia para discutir
PCCS será hoje à noite

Trabalhadores se reunirão na sede do sindicato

P
or orientação da Fen-
tect o Sindicato estará
realizando hoje à noite,

a partir das 19 horas, no audi-
tório Lourival dos Santos, loca-
lizado na sede do Sintect-AL, a
assembleia geral que decidirá
pela aprovação ou não dos
pontos do Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos traba-
lhadores dos Correios acorda-
dos entre a ECT e a Federa-
ção.

Dentre os itens podemos
destacar o orçamento destina-
do às promoções por mérito e
antiguidade, o prazo para op-
ção de enquadramento no

PCCS-2008 e o adicional de
atividade de distribuição e/ou
coleta externa. Lembrando
que sendo estes pontos apro-
vados hoje à noite somente
passarão a vigorar após a
assinatura do acordo.

Alguns outros pontos con-
tinuarão em processo de nego-
ciação até fevereiro de 2011 a
exemplo dos critérios do GCR,
do subsistema de remunera-
ção (tabela salarial e itens
financeiros) e a progressão de
incentivo escolar (PIE).

Entretanto, há alguns
itens que a ECT não aceita dis-
cutir neste momento. São eles:

diferencial de mercado, garan-
tia a todos os empregados que
permanecerem no PCCS-
1995 de terem direito a todos
os itens do PCCS-2008, jor-
nada de trabalho diferenciada,
reenquadramento em razão
de inovações tecnológicas ou
racionalização de processos,
adicional de atividade estraté-
gica, carreira de nível médio e
a inclusão do cargo de Moto-
rista.

Portanto, não fique de fo-
ra e venha para a assembleia
discutir e entender todo o pro-
cesso de negociação do
PCCS.

Eleições para Delegados Sindicais
Continuam abertas as inscri-

ções para delegados sindicais, os
candidatos deverão entrar em contato
com a secretaria do Sindicato, no ho-
rário comercial, e se inscrever para o
pleito que se realizará na capital no
próximo dia 04 de maio. Já as elei-
ções para delegados do interior serão
no dia 07 do mesmo mês. O prazo
para as inscrições se inspira no próxi-
mo dia 22 de abril, às 18 horas.

Logo após o ato de posse, os
eleitos passarão por curso de
formação a ser realizado no mês de
maio.Apenas os filiados ao Sindicato,
num prazo mínimo de seis meses, po-
derão se inscrever desde que este-
jam lotados nos setores indicados no
edital nº 04/2010. O mandato será de
um ano e todos os delegados com-
porão o Conselho Deliberativo do
Sintect-ALdurante esse período.


