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Torneio ecetista de futebol será
Domingo no clube da Arco
Categoria disputará troféu André Nascimento

E

stá tudo pronto para o IV
Torneio Ecetista de Futebol,
que ocorrerá neste domingo,
no clube da Arco, a partir das 10 horas. Este ano os trabalhadores homenagearão o companheiro André
Nascimento, carteiro do CDD Carlos
Olímpio, falecido em 2008, com o
troféu que levará seu nome.
Para o presidente do SintectAL, José Balbino dos Santos, esta
homenagem é justa, pois o companheiro André era um símbolo de

luta e dedicação a categoria e ao
movimento sindical.
O torneio faz parte do calendário de atividades do Sindicato e
visa confraternizar a categoria num
momento de esporte e lazer.
Este ano dois ônibus serão
disponibilizados e se concentrarão
na agência dos Correios do
Tabuleiro com saída marcada para
as 09 horas e passagem pela
agência Central, localizada na Rua
do Sol.

CONSIN encaminha greve geral para todo
o Brasil a partir de 16 de setembro
Posse dos delegados sindicais do interior

O conselho de sindicatos
(CONSIN) ocorrido nos dias 4 e
5 de setembro, em Brasília, aprovou greve geral da categoria
a partir da zero hora de 16 de setembro. Com votação apertada,
a maioria dos representantes
dos sindicatos resolveu encaminhar um movimento grevista
contra o plano de contingência, a
sobrecarga de trabalho e o sucateamento da ECT.
O polêmico plano de contingência trata-se de um paliativo
para minimizar os graves impactos que a empresa sofrerá com o
fechamento das agências franqueadas a partir de 10 de novembro. A intenção será contratar dez mil trabalhadores terceirizados (MOT's), e remanejar
carteiros para atenderem clien-

tes em postos avançados de
atendimento a serem criados
nos CDDs. Além do remanejamento de carteiros para a área
de atendimento, haverá a suspensão das férias da área comercial pelo período de 5 meses (Outubro de 2010 a fevereiro de 2011).
A Fentect e o Sintect-AL
entendem que essa medida é
perigosa porque definitivamente
estará consolidando o desvio de
função, terceirizando as atribuições de carteiro, além de precarizar as relações de trabalho e
enfraquecer o movimento sindical. Entretanto, a decisão final
sobre a greve do dia 16 será
tomada nacionalmente pelos trabalhadores na assembleia geral
da próxima quarta-feira.

EDITAL Nº 09/10
ASSEMBLÉIA 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 assembléia geral
extraordinária, que se realizará no dia 15 de setembro
de 2010, quarta-feira, às 19 horas, na sede do SintectAL, localizada no endereço supracitado, 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 constante na
pauta:
1) Deflagração de Greve Geral a partir de 0h00 do dia
16 de setembro de 2010.
2) Encaminhamentos.
Maceió, 08 de setembro de 2010.
José Balbino dos Santos
Presidente

URGENTE:
Sintect-AL orienta procedimento sobre PCCS
Em virtude da decisão do TST sobre o PCCS, a direção da ECT inicia sua implementação
na íntegra. Interessada em implantar os itens de seu interesse, a empresa, de forma apressada, já
elaborou o Termo de Oposição para que os trabalhadores que não concordarem com o PCCS
2008 assinem até o dia 10 de setembro.
O tempo curto e ilegal é para fazer com que o trabalhador não reflita sobre que plano vai
querer ficar. É praticamente uma forma de ameaça, pois quem não tem tempo para refletir
acabará optando pela escolha mais fácil.

O que é o termo de oposição ao PCCS?
É o instrumento legal que o trabalhador tem para rejeitar o PCCS 2008 e ficar no plano
antigo: PCCS-1995. Quem concordar com o PCCS 2008 não deve assinar o termo de oposição.

Orientação da Fentect e do Sintect-AL
A assessoria jurídica da Federação, na pessoa do advogado Rodrigo Torelly, orienta todos
aqueles que pretendem assinar o termo de oposição para que o faça com ressalva por escrito no
verso do termo de oposição.

Modelo da Ressalva que deve ser reproduzida no verso do termo de oposição
Ressalva: “Declaro que a presente opção é feita com ressalva, ficando
resguardado para todos os efeitos a prerrogativa de reclamar eventuais direitos
decorrentes da aplicação do PCCS/1995, bem como aqueles decorrentes da aplicação
do PCCS/2008 que possam me trazer prejuízos, não representando, portanto, uma
aceitação absoluta de seus termos.”
Após a ressalva, assine abaixo.

Posição do Sintect-AL
O Sintect-AL entende que existem vantagens e desvantagens nos dois planos. Porém a
decisão de qual plano o trabalhador deve optar é individual.Além disso, a decisão do TST deixa
em aberto itens do PCCS 2008 que ainda precisam ser negociados com a ECT, a exemplo do
enquadramento funcional e salarial.

