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Sintect-AL firma parceria
com Colégio Diógenes Jucá

Desconto para sindicalizados e dependentes será de 40%

I
nteressado no desenvolvimento e 
na formação dos ecetistas, o 
Sintect-AL firmou mais um con-

vênio. Agora, nosso parceiro é o Co-
légio Diógenes Jucá que se junta ao 
Senac e a Conhecimento Digital pa-
ra contribuir na formação dos ece-
tistas alagoanos.

Localizada na Rua Antenor 
Marinho de Melo, nº 16, bairro do Fa-
rol, a instituição de ensino conta com 
creche, pré-escola e ampla forma-
ção no ensino fundamental e médio.

Quanto à estrutura, o Colégio 
possui ótima localização com aces-
so aos portadores de deficiência, bi-
blioteca, laboratório de informática e 

muito mais para você educar seus 
filhos numa instituição de credibili-
dade e consolidada no sistema edu-
cacional alagoano.

Venha logo, passe no Sintect-
AL, pegue sua declaração de sindi-
calizado, matricule seus dependen-
tes e garanta 40% de desconto nas 
mensalidades o ano inteiro.

Maiores informações na sede 
do Sindicato ou pelos telefones 996 
07-3336 – 3326-4454 (Sintect-AL) e 
3338-3073 (Colégio Diógenes Jucá).

É o Sintect-AL cumprindo com 
sua função social e contribuindo no 
processo educacional de sindicaliza-
dos e dependentes.

Abandonado CDD Carlos Olímpio sofre com matagal

Localizado na parte alta de 
Maceió, o CDD Carlos Olímpio 
tem em seu nome uma home-
nagem ao companheiro Carlos 
Olímpio, carteiro falecido em 09 
de março de 2005, vítima de 
atropelamento. 

Infelizmente, a justa home-
nagem não vem sendo honrada 
pela atual diretoria regional. A-
bandonado e com sua área ex-
terna completamente tomada 
pelo mato, o CDD passa por mo-
mentos difíceis, preocupa cartei-

ros e demais ecetistas lotados 
na unidade. O sentimento é de 
total insegurança diante do que 
mais parece uma mata para ban-
didos atentarem a qualquer hora 
contra funcionários e clientes.

Neste momento, olhar pa-
ra o CDD Carlos Olímpio e per-
ceber a situação lamentável na 
qual se encontra é ter certeza de 
que a troca de diretor regional foi 
o mesmo que trocar seis por 
meia dúzia, pois até agora, o ti-
tular da função não disse para 
que veio e nem quando come-
çará a agir. Limpar o matagal do 
Carlos Olímpio e oferecer me-
lhor condição de trabalho para 
os que lá estão já seria um co-
meço.



FENTECT assina acordo e Alagoas dá exemplo de maturidade política
Proposta é praticamente a mesma aprovada pelos ecetistas alagoanos

A Fentect assinou com a ECT, no 
último dia 06 de outubro, o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2015/2016. O acordo teve 
como base a proposta do vice-presidente do 
TST, ministro Ives Gandra e é praticamente 
a mesma apresentada e debatida na última 
assembleia geral realizada pelo Sintect-AL 
no dia 16 de setembro deste ano. Na oca-
sião, os ecetistas de Alagoas, com muita 
maturidade e de forma acertada entende-
ram que mesmo com uma greve, não have-
ria mais condição alguma de avanços na 
proposta, aprovando-a por maioria absolu-
ta para que não houvesse dissídio coletivo, 
evitando assim que a categoria corresse o 
risco de ter uma proposta rebaixada em 
relação à proposta da Justiça do Trabalho.

O acordo prevê aumento linear dos 
salários em R$ 150,00, a partir de agosto de 
2015, e em R$ 50,00 a partir de janeiro de 
2016. Os valores são a título de gratificação 
e serão incorporáveis aos salários nos se-
guintes percentuais e datas: 50% em janeiro 
de 2016; 25% em agosto de 2016; e 25% em 
janeiro de 2017. O documento inclui ainda 
reajuste de 9,56% sobre vale-alimentação, 
vale-cesta, reembolso creche/ babá e sobre 
o auxílio para os empregados que têm filho 
com deficiência.

Haverá redução do compartilhamen-
to do vale-alimentação para 0,5% aos 
trabalhadores que estão nas referências 
salariais NM 01-63; para 5% a quem está 
nas referências salariais NM 64-90; e para 
10% aos empregados abrangidos pelas 
referências NS 01-60. O documento indica 
ainda a manutenção das demais cláusulas 
do acordo coletivo de trabalho 2014/2015.

Outra cláusula do acordo determina 
a abertura de uma comissão, com repre-
sentantes da empresa e dos empregados, 
para gerir o plano de saúde oferecido pelos 
Correios. A ECT só poderá promover al-
terações nele em comum acordo com os 
trabalhadores representados pelos sindi-
catos. Também foi acertada a antecipação 
da universalização da entrega matutina de 
correspondências para até o final de 2016.

Confira nas tabelas ao lado como 
ficaram os valores atualizados de salários e 
benefícios após a assinatura do Acordo 
Coletivo de Trabalho entre a Fentect e a 
ECT.

Acordo Coletivo

O Sintect-AL parabeniza os ecetistas de Alagoas pelo alto grau de 
maturidade durante as negociações e pela confiança nas lideranças sindicais 
que procuraram conduzir a campanha salarial sempre pensando no melhor 
para todos os trabalhadores.  
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