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Campanha Salarial terá primeira
assembleia nesta terça-feira
Categoria conhecerá Pauta Nacional de Reivindicações

O

Sintect-AL estará realizando
assembleia geral nesta terçafeira (29) para apresentar a
Pauta Nacional de Reivindicações
elaborada no XXXII 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 2014/2015.
Devido ao tratamento dado pelos Correios aos ecetistas em 2014,
principalmente durante as mobilizações, quando estrategicamente a ECT

se recusou a negociar as pautas da
categoria, os trabalhadores agora precisam dar uma grande resposta à empresa exigindo respeito e um salário
que garanta sua sobrevivência por
mais um período.
Nunca é demais lembrar que a
credibilidade e a existência da ECT ao
longo de todos esses anos só foi
possível graças a dedicação, a força e
o comprometimento de companheiro(a)s que,
mesmo recebendo baixos salários, sempre sua-

ram a camisa para que a empresa
fosse lucrativa. Portanto, é justo que
sejamos reconhecidos nesta Campanha Salarial com salários melhores e
boas condições de trabalho.
Sua participação é importante,
compareça a assembleia e confira na
íntegra o que está sendo proposto na
Pauta Nacional de Reivindicações deste ano.

Declaração de opção
ao Vale cultura
Em várias unidades do país está chegando a
"declaração de opção ao vale-cultura" para que cada
trabalhador assine o termo de aceitação ou não ao
benefício. Porém, constatamos que o referido documento, relaciona a aceitação do novo benefício aos
termos do módulo 28 do MANPES (que foi criado
recentemente pela ECT). No anexo 2 do capítulo 1, item
3.4 do referido módulo está escrito: "O direito ao
recebimento do valor mensal do Vale-Cultura iniciará no
mês seguinte ao que ocorrer a manifestação de opção ao
recebimento pelo beneficiário". Ou seja, além de atrasar o
benefício, a ECT quer, indiretamente, que os
trabalhadores abram mão do direito ao retroativo do valecultura.
Diante disso, orientamos a todos os trabalhadores
que assinem mediante a ressalva abaixo.

RESSALVA:
Assino a presente Declaração, ressalvan-do o
meu direito ao recebimento do Vale Cultura,
retroativo a 1º de agosto de 2013, de acordo com o
disposto na cláusula 63 da sentença normativa
exarada nos autos do Dissídio Coletivo nº TST6942.72.2013.5.0000.

EDITAL Nº09/2014
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 compa-recerem a
assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 29 de julho de
2014, terça-feira, às 19 horas, na Sede do Sintect-AL, localizada a Rua
Ceará, nº 206, bairro de Prado, em primeira convocação, com 50% dos
associados, e às 19 horas e 30 minu-tos, em segunda e última
convocação, com qualquer número de associados presentes, para
deliberar sobre o seguinte assunto constante na pauta:
1 – Avaliação e aprovação da Pauta Nacional de Reivindicações;
2 – Outros encaminhamentos.
Maceió, 22 de julho de 2014.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

