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Edição Nº 79 - Julho de 2012

Começa a Campanha Salarial
Categoria se reunirá em assembleia nesta quarta-feira

O
Sintect-AL estará realizando assembleia geral na próxima
quarta-feira para escolha de representante do Sindicato no
Comando de Negociação, avaliação e aprovação da Pauta

de Reivindicações e aprovação do Calendário de Lutas.
Durante a análise da Pauta de Reivindicações a categoria

poderá propor emendas para melhorar o texto final do documento
que deverá ser entregue a ECT no dia 26 de julho. Ainda na
assembleia será discutida uma moção de repúdio contra o ex-
sindicalista Luiz Eduardo Rodrigues da Silva que ultimamente vem
utilizando os conhecimentos adquiridos no movimento sindical para
favorecer a empresa durante as negociações.

O Sintect-AL conta com a participação de todos para que os
Correios percebam o grau de mobilização e de força dos traba-
lhadores nestes momentos iniciais da Campanha Salarial.

EDITAL Nº 04/2012

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 18 de julho de
2012, quarta-feira, às 19 horas, em sua Sede Social,
no bairro do Prado 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- Retirada de representante do SINTECT-AL no
Comando de Mobilização e Negociação;
2-Aprovação da Pauta de Reivindicações;
3-Aprovação do Calendário de Lutas;
4- Encaminhamentos.

Maceió, 13 de julho de 2012.

Sérgio Rubião da Silva
Presidente

Sérgio Rubião assume
comando do Sintect-AL
O companheiro Sérgio

Rubião assumiu o comando
do Sindicato em substituição
ao companheiro José Balbi-
no. A mudança ocorreu em
cumprimento a lei eleitoral, já
que o presidente José
Balbino se licenciou de suas
atividades sindicais pelo
período de três meses para

concorrer a vaga de vereador
por Maceió nas próximas
eleições municipais.

O Conselho Delibera-
tivo deseja ao novo presi-
dente do Sintect-AL votos de
sucesso na defesa dos inte-
resses da categoria, espe-
cialmente durante a campa-
nha salarial.

- Reajuste de 43,7%;
Piso salarial de R$2.500,00;
Progressão Horizontal por Antiguidade  de 07 (sete) STEP´s;
Gratificação de férias a todos os ecetistas no valor

correspondente a 103% da remuneração do empregado;
Anuênio de 2%, retroativo à data de criação da empresa

(20/03/69) a todos os seus empregados;
Quebra de caixa, equiparada aos trabalhadores do Banco do

Brasil, para todos os Atendentes Comerciais;
Imediata contratação de 30 (trinta) mil trabalhadores;
Hora extra diurna de 250% sobre o valor da hora normal;
Remuneração adicional no valor de 02 (dois) salários-base a

todos os atendentes que trabalham com o Banco Postal;
PLR linear;
Vale refeição/alimentação de 35 reais.

Confira os demais pontos da Pauta de Reivindicação em nosso
site:  www.sintect-al.com.br
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ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Confira alguns pontos da Pauta de Reivindicação:


