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Assembleia Geral nesta quinta-feira
para avaliar proposta da ECT

OSintect-AL estará realizan-
do assembleia geral nesta
quinta-feira, na sede do

Sindicato, a partir das 19 horas,
para deliberar sobre o Estado de
Greve e avaliar a proposta eco-
nômica apresentada pela ECT na
tarde da última terça-feira (03). Na
reunião, a empresa propôs reajus-
te salarial de apenas 5,27%, per-
centual abaixo da inflação do pe-
ríodo definida pelo Índice de Preço
do ConsumidorAmplo (IPCA) que
ficou em 6,1%.

Além da vergonhosa pro-
posta de reajuste nos salários, a
ECT está oferecendo vale-extra
em dezembro de 2013 no valor de
R$ 644,46; vale-cesta de R$
157,01; reembolso creche/babá
de R$ 431,58; auxílio para depen-
dentes de cuidados especiais de
R$ 685,31 e ticket alimentação no
valor unitário de R$ 28,02, tota-
lizando um valor de R$ 801,47 no
cartão do ticket alimentação para
quem recebe 23 tickets mais o
vale-cesta.

Devido às altas dos preços,
quando todo ecetista sabe que
com o valor do ticket alimentação

Encontro servirá para aprovar estado de greve

não se faz a feira que se fazia
antes, com a perda do poder de
compra dos salários pagos pela
empresa e com os reajustes em
várias despesas fixas do traba-
lhador, o aumento oferecido pela
ECT extrapola o absurdo e resta a

categoria demonstrar sua insa-
tisfação lotando a assembleia ge-
ral desta quinta-feira para dizer
não a direção dos Correios apro-
vando o estado de greve a partir
da zero hora do dia 05 de se-
tembro.

Confira no quadro abaixo os valores pagos em 2012/2013
e a proposta vergonhosa da ECT para 2013/2014

Vale Alimentação/Refeição

Vale-cesta

Reembolso Creche/Babá

Auxílio para dependentes especiais

Ticket extra em dez/2013

R$ 26,62 (unidade)

R$ 149,15

R$ 409,97

R$ 651,00

R$ 612,26

R$ 28,02 (unidade)

R$ 157,01

R$ 431,58

R$ 685,31

R$ 644,46

Benefício Valor em 2012-2013
Proposta da ECT
para 2013-2014

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 assembleia geral extraordinária, que se realizará no
dia 05 de setembro de 2013, quinta-feira, às 19 horas, na sede do SINTECT-AL,
situada a Rua Ceará, 206, bairro de 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 o
seguinte assunto constante na pauta:
1)Aprovação do Estado de Greve;
2) Outros encaminhamentos.

Maceió, 02 de setembro de 2013.

Altannes Cleidy Vieira Holanda

Presidente

EDITAL Nº 011/2013

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


