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Sintect-AL fará primeira assembleia da
campanha salarial nesta terça-feira

O

Sintect-AL estará realizando
assembleia geral nesta terça-feira (30) para apresentar
a Pauta Nacional de Reivindicações
elaborada no XII CONTECT. 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
tenham conhecimento das últimas
notícias sobre a Campanha Salarial
2015/2016.
Devido ao tratamento dado pelos Correios aos ecetistas em 2015,
principalmente ao que se refere às
questões que vem prejudicando a
categoria, a exemplo da falta segurança para carteiros e atendentes

comerciais, falta de mão de obra, dificuldades no plano de saúde, problemas no Postalis, sobrecarga de
trabalho, entre outros temas, 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
suaram a camisa para que a empresa fosse lucrativa. Portanto, é
justo que sejamos reconhecidos

ÍNDICES ECONÔMICOS QUE CONSTAM NA
PAUTA NACIONAL DE REIVINDICAÇÃO
*Reposição da inflação (índice de 12%);
*Aumento linear de R$ 300,00;
*Piso mínimo do Dieese de R$ 3.180,00;
*Incorporação definitiva da GIP (R$ 200,00);
*Tíckets no valor de R$ 40,00;
*Vale-Cesta no valor de R$ 350,00;
*Reposição das perdas salariais de 1994 a 2015 totalizando 22,32%;
*Adicional de 30% para OTT e Atendente Comercial;
*Reembolso-creche no valor de 1,5 salário mínimo

ALGUMAS DATAS IMPORTANTES
DO CALENDÁRIO DE LUTAS
01/07/2015 ENTREGA DA PAUTA À ECT;
15/07/2015 INICIO DAS NEGOCIAÇOES COM A ECT;
22/07/2015 ASSEMBLEIA GERAL DE PLANEJAMENTO DA
CAMPANHA E ESCOLHA DE REPRESENTANTES PARA
ENCONTROS SINDICAIS POR REGIÃO;
06/08/2015 ASSEMBLÉIA DE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA;
01 A 07/09/2015 ASSEMBLEIAS PARA VOTAÇÃO DO ESTADO DE GREVE;
15/09/15 ASSEMBLEIA PARA DEFLAGRACAO DE GREVE GERAL

nesta Campanha Salarial com nossas pautas atendidas, 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.

EDITAL Nº06/2015
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 30 de junho de 2015, 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 o
seguinte assunto constante na pauta:
1 – Avaliação e Aprovação da Pauta Nacional de
Reivindicações;
2 – Escolha do representante de Alagoas no Comando
Nacional de Negociação e Mobilização;
3 - Outros Encaminhamentos.
Maceió, 26 de junho de 2015.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

