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Sintect-AL fará nesta quinta-feira primeira
assembleia da campanha salarial
Categoria analisará Pauta Nacional de Reivindicações

O

Sintect-AL estará realizando
assembleia geral nesta quinta-feira (25) para apresentar a
Pauta Nacional de Reivindicações
elaborada no XXXI CONREP. O encontro será na sede do Sindicato, a
partir das 19 horas, e contará com a
presença de trabalhadores da capital
e interior para que possam referendar
a Pauta de Reivindicações e para que
saibam das últimas notícias sobre a
Campanha Salarial 2013/2014.
Este ano as principais reivindicações econômicas são:
► Aumento Real de 15%;
►Reposição da Inflação do período
de 01 de Agosto de 2012 a 31 de Julho de 2013 em 7,13 %;
Aumento Linear de R$ 200,00;
►Pagamento das perdas salariais
(1994-2002) no valor de 20% em dezembro
►Vale Alimentação/Refeição de R$
40,00 (R$ 920,00 e R$ 1.080,00 para

quem recebe 23 e 27 vales, respectivamente);
►Vale Cesta de R$ 400,00.
A Pauta Nacional de Reivindicações também tratará de temas
relacionados a contratação de novos
funcionários, fim do SAP, anistia,
defesa do Postalis, manutenção do

plano de saúde sem as modificações
pretendidas pela ECT, redução da
jornada de trabalho dos atendentes
comerciais para 6 horas diárias,
entre outros pontos de interesse dos
trabalhadores.
Compareça e confira na íntegra o que está sendo proposto na
Campanha Salarial desse ano.
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CALENDÁRIO DE LUTAS/CAMPANHA SALARIAL 2013/2014
22 e 23/07 – Sistematização da Pauta;
24 e 25/07 – Envio da pauta para as bases;

21/08 – Ato Nacional CTP-Jaguaré em São
Paulo;

25 e 26/07 – Assembleias para referendo da
pauta e do comando de mobilização;

22/08 – Ato Nacional CTP Cidade Nova – Rio de
Janeiro;

29/07 – Instalação do comando de negociação;

24 a 30/08 – Agitação na base;

30/07 – Entrega da Pauta de Reivindicações para
a ECT em BSB;

30/08 – Ato Nacional em Brasília;

5 a 9/08 – Agitação nas bases com reuniões para
unificação das campanhas salariais de diferentes
categorias;

04 e 05/09 – Assembleia de deflagração do
Estado de Greve;

12 a 16/08 – Assembleias de mobilização e
tiragem de delegados para a plenária Nacional no
dia 31 em Brasília;

30 e 31/08 – Plenária Nacional em Brasília;

12 e 13/09 – Ato s com outras categorias;
17/09 – Assembleia para deflagração da greve.

