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Assembleia Geral nesta terça-feira para avaliar PLR
Trabalhadores poderão rejeitar proposta da ECT

OSintect-AL estará realizando
na próxima terça-feira, 15 de
março, a partir das 19 horas, no

estacionamento do CTCE, assembleia
geral para que os trabalhadores ava-
liem a proposta de PLR dos Correios.
Após quatro reuniões com a Fentect, a
empresa apresentou a seguinte
proposta oficial para apreciação dos
trabalhadores na assembleia:

Elegibilidade, garantia de pagamento
da PLR para as trabalhadoras em li-
cença maternidade; para trabalhado-
res que tiverem em licença médica de
até 90 dias; GCR fica de fora dos
critérios de avaliação; e o trabalhador
que recebeu suspensão disciplinar no
ano de 2010 não terá direito a PLR.

A) Com uma falta o trabalhador receberá 75%;
B) Com duas faltas o trabalhador receberá 50%;
C) Com três faltas o trabalhador receberá 25%;
D) Com quatro faltas o trabalhador não receberá PLR; e
E) Dispensa por justa causa e dispensa no período de
experiência não tem direito a PLR.

70% do valor será distribuído de forma Linear, e 30%
conforme remuneração. O valor mínimo a ser pago é de
R$ 755,81, e o valor máximo 3.826,13. A Diferença entre
a maior e a menor PLR será de 5 vezes.

Segundo a empresa, atualmente existem 107.056 traba-
lhadores em seu quadro. Desses, apenas 100.210 atin-
giram as metas; 800 tiveram suspensão em 2010; 305
foram demitidos por justa causa e 3.804 tiveram faltas
injustificadas.

O Sintect-AL conta com a participação de todos pa-
ra avaliar e logo após aprovar ou rejeitar a proposta da
ECT.

Critérios

Faltas injustificadas

Forma de Distribuição

Estatísticas da ECT

EDITAL Nº 02/2011

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 15 de março 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 o seguintes assuntos constantes na pauta:

1) Avaliar e aprovar ou rejeitar a proposta da ECT referente a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de 2010;
2) Encaminhamentos.

Maceió, 11 de março de 2011.

José Balbino dos Santos
Presidente



Sintect-AL realizará Encontro
Regional em Palmeira dos Índios

OSintect-AL estará reali-
zando, no próximo sábado,
dia 19 de março, o Encon-

tro Regional de Palmeira dos Ín-
dios. No evento cujo tema é

será dis-
cutido o Projeto de Lei 7190/10 e o
novo estatuto da empresa.

O Encontro Regional acon-
tece uma vez por ano em algum
município alagoano e tem poder
deliberativo sobre os assuntos de
interesse dos trabalhadores. Esta
edição de 2011 terá a participação
de Paulo Teixeira, secretário da
Fentect e principal articulador do
projeto de lei que visa conceder a
todos os atendentes comerciais
uma jornada de trabalho de 06
horas diárias.Outro tema de suma
importância para a categoria é a
transformação, cada vez maior,
das agências de Correios em
agências bancárias - a última do
governo federal foi a criação do
serviço de câmbio no qual os aten-
dentes comerciais estarão mani-
pulando valores para troca de dó-
lares e comprometendo definiti-
vamente a segurança de funcio-
nários e clientes em virtude do
número de assaltos que deverá
aumentar em todo o Brasil.

A mudança do Estatuto da
ECT que, pelo sigilo que vem sen-
do dado ao tema, poderá ser pre-
judicial aos trabalhadores também
será discutida por Paulo Teixeira.
Este trará as últimas notícias sobre
o assunto e os encaminhamentos
da Fentect para ter acesso a mi-
nuta do estatuto e discuti-la com a
categoria.

Para participar, os trabalha-
dores filiados ao Sintect-AL deve-
rão ligar, no horário comercial, pa-
ra 3326-4454 e solicitar sua ins-
crição. As despesas com trans-
porte e alimentação serão pagas
pelo Sindicato. Participe, faça va-
ler sua presença!

"O
Governo Dilma e as Relações de
Trabalho nos Correios"


