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Assembleia desta terça-feira decidirá
sobre desconto assistencial e PLR

O

Sintect-AL estará realizando
assembléia geral nesta terça-feira (28/10) para deliberar sobre desconto assistencial e a
proposta do TST para pagamento da
participação nos lucros e resultados
dos Correios em 2013.
Sensibilizada com a difícil situação financeira dos trabalhadores,
em razão do perverso desconto de
15 dias de salário aplicado pela ECT
após a greve contra a Postal Saúde,
a Diretoria do Sintect-AL optou pelo
desconto assistencial somente depois da campanha salarial deste ano
e após a implantação das referência
salariais (PCCS de 1995) no contracheque dos trabalhadores.
Este ano o desconto assistencial tem por objetivo cobrir as despesas com a greve contra a Postal
Saúde, com a Campanha Salarial
2014/2015 e para dar continuidade a
segunda etapa de reconstrução da
nova sede administrativa do Sindicato.
Ainda durante a assembleia, a
categoria deverá decidir pela aprovação ou não da proposta de PLR
sugerida pelo TST em reunião de
mediação entre a Fentect e a ECT na
última quarta-feira (22). Segundo sugestão do ministro Ives Gandra, os
Correios devem pagar a PLR 2013
até o final de outubro com a assinatura conjunta para pagamento no
ano que vem da PLR de 2014 obedecendo os mesmos critérios da PLR
de 2013.
Quanto a PLR de 2015, a ser
paga em 2016, a ECT e os representantes dos trabalhadores continuarão negociando até 17 de novembro desse ano. Caso a direção
da empresa ou as assembléias de
trabalhadores rejeitem a proposta de
PLR do TST, os Correios poderão

pagar a título de adiantamento de
PLR 2013 apenas 25% dos dividendos repassados ao governo federal
− o que não chegará a R$ 300,00 por
trabalhador.
Portanto, sua presença na assembléia desta terça-feira, a partir

das 19 horas, na sede do Sintect-AL,
será fundamental para que seja deliberado de forma transparente o desconto assistencial e o pagamento da
PLR 2013. Compareça e decida com
seus companheiros os temas propostos em assembléia.

EDITAL Nº12/2014
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 comparecerem a assembleia geral extraordinária, que se
realizará no dia 28 de outubro 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 minutos, em segunda
e última convocação, com qualquer número de associados presentes, para
deliberar sobre os seguintes assuntos constantes na pauta:
1 – Aprovação de Desconto Assistencial;
2 – Avaliação da Proposta de PLR do TST;
3 – Outros Encaminhamentos.
Maceió, 23 de outubro de 2014.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

