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CHEGOU A HORA! GREVE GERAL
COMEÇA NESTA QUARTA-FEIRA
Categoria para sem proposta decente dos Correios

O

Sintect-AL estará realizando assembleia geral,
nesta terça-feira (13/09),
no estacionamento do CTCE, a
partir das 19 horas, para dar aos
Correios um ultimato sobre a
campanha salarial.
Até o momento, a empresa
não apresentou uma proposta
decente para os trabalhadores e
não quer discutir importantes
cláusulas da Pauta Nacional de
Reivindicação, a exemplo do auxílio-creche para os trabalhadores, cirurgias corretivas e reparadoras de ortodontia decorrentes de queimaduras de 3º grau,
manutenção da assistência mé-

dica a todos os empregados lesionados e afastados por problemas de saúde, bem como aos
seus dependentes, por tempo
indeterminado, além de outros
pontos de interesse da categoria.
Diante do reajuste irrisório
de salário, vale-alimentação e de
outros pontos, o Sintect-AL convoca toda a categoria, inclusive
motoristas, atendentes comerciais, operadores de triagem e os
companheiros da área administrativa para, coletivamente, se
engajarem nesta fase final da
Campanha Salarial.
Mais do que nunca é
preciso fortalecer a luta dizendo

EDITAL Nº 11/2011
ASSEMBLEIA 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 assembleia geral extraordinária, que se
realizará no dia 13 de setembro 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 os seguintes assuntos constantes na pauta:
1) Avaliação da Campanha Salarial;
2) Deflagração da greve a partir de zero hora do dia 14/09/11.
Maceió, 08 de Setembro de 2011.
José Balbino dos Santos
Presidente

que a categoria está pronta para
uma greve geral a partir da zero
hora do dia 14 de setembro. E se
a ECT continuar se negando a
discutir com seriedade as reivindicações dos trabalhadores,
os Correios vão parar no próximo
dia 14.

Mobilização
Para a vitória é necessário
mobilização. O Sintect-AL insiste
em dizer que a categoria conta
com a presença maciça de todos
os atendentes comerciais,
motoristas, dos companheiros da
área administrativa e dos OTT's
na assembleia do dia 13 de
setembro para discutir as
reivindicações da campanha
salarial. Para o secretário geral
do Sintect-AL, Altannes Holanda,
chegou a hora dos trabalhadores
demonstrarem a sua força e
exigir respeito da empresa, caso
contrário este novo acordo
coletivo não contemplará boa
parte das reivindicações da
categoria. Ainda segundo
Altannes, este é o momento da
categoria, definitivamente, dizer
a empresa que chega de abuso e
descaso. Caso contrário, todos
cruzarão os braços a partir de
quarta-feira.
Portanto, participe. Sua
presença será decisiva!
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COMPARAÇÃO SALARIAL

Nos últimos meses, durante reuniões com a
Comissão Nacional de Negociação, os Correios
fizeram várias comparações de sua proposta com a de
outras categorias. Entretanto, sempre deixou de com-

parar o salário base pago a seus funcionários com o de
outros órgãos públicos. Com as menores remunerações entre todas as estatais federais, já que a ECT
gosta de comparar, então confira a tabela abaixo:

Agente (Correios)

Vaqueiro (Embrapa)

R$ 807,29 + 6,87%=R$ 862,75

R$ 1.088,00 + 6,51%=1.158,83

Ensino Médio

5º serie

Nivel superior (Correios)

Nivel superior (Embrapa)

R$ 3.211,00 + 6,87% = R$ 3.431,59

R$ 7.419,00 + 6,51%=R$ 7.901,98

Atendente (Correios)

Bancário

R$ 807,29+6,87%=R$ 862,75

R$ 1.250,00

8 horas

6 horas

Pelo trabalho, por toda pressão, perseguição,
cobranças, dores nas costas, metas, etc., esse reajuste
é uma falta de respeito e uma desvalorização aos
trabalhadores que, no dia a dia, enfrentam todas as
dificuldades.

Na verdade quem está no comando da empresa
“desconhece” o sacrifício que cada funcionário faz, seja
na agência, no CDD ou na área administrativa,
diuturnamente, para que a ECT continue sendo motivo
de orgulho e confiança para a sociedade brasileira.

Vamos lutar para melhorar.
Mais de dois anos "dando o sangue" e “derramando lágrimas” para a empresa se estabilizar
diante da falta de funcionários e vários outros problemas, esse é o valor que temos: 6,87%.
Observe ainda que o reajuste dos benefícios ficou abaixo de 6,87%:

Vale-cesta: 6,15%
Vale Refeição: 6,52%
Vale-cesta extra: 6,42%
Desse jeito não dá. GREVE GERAL
para todos os trabalhadores a partir da
zero hora de quarta-feira.

Você está satisfeito com esse aumento?
Compareça à Assembleia e LUTE!!!

