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Sintect-AL assegura dois dias de folga
pelo trabalho neste dia 23 de junho
Portaria do governo federal define o dia de Corpus Christi como ponto facultativo

E

m reunião com o diretor
regional dos Correios em
Alagoas, Edvan Alves, o
Sintect-AL garantiu dois dias de
folga nas férias para todos os
ecetistas que estiverem trabalhando no dia 23 de junho. Ao
contrário do que muitos pensam,
de acordo com a Portaria nº 735,
de 01 de dezembro de 2010, da
Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Dia de Corpus
Christi não é feriado nacional e
sim ponto facultativo com a
prerrogativa do empregador, no
caso os Correios, de concedê-lo
a seus trabalhadores ou não.
Entretanto, diante da insatisfação da categoria, o SintectAL reivindicou ao diretor regional
uma compensação pelo dia
trabalhado, já que na prática,
para muitos trabalhadores tratase de um dia santo e de feste-jos
juninos em Alagoas. Porém, os
Correios justificaram a rotina
normal nesta quinta-feira em virtude da necessidade de serviço
na área operacional para manter
os prazos de distribuição e evitar
a entrega de correspondências
com atrasos.
Sobre a possibilidade do
dia 23 de junho ser pago como
repouso remunerado, o diretor

regional esclareceu que provavelmente os Correios em Brasília
não poderão autorizar o pagamento por se tratar de ponto
facultativo. Então, diante da reivindicação da categoria e reconhecendo as práticas culturais e

religiosas de Alagoas, o SintectAL, após reunião com o diretor
regional, garantiu dois dias de
folga para todos os funcionários
que estiverem no desempenho
de suas atividades nesta quintafeira, dia 23 de junho.

CONREP define pauta de reinvidicações e calendário
de lutas da Campanha Salarial 2011/2012
Aconteceu em Brasília, de 15 a 18 de Junho, o XXX Conrep
(Conselho Nacional dos Representantes dos Trabalhadores dos
Correios).
O Encontro definiu a Pauta Nacional de Reivindicações cujos
principais pontos econômicos seguem abaixo:
Reposição da Inflação do período em 7,16 %;
Aumento Real de R$ 400,00;
Piso salarial de três salários mínimos (R$ 1.635,00);
Vale Alimentação/Refeição de R$ 30,00 (R$ 690,00 e R$
810,00 para quem recebe 23 e 27 vales, respectivamente);
Vale Cesta de R$ 300,00;
Pagamento das perdas salariais de 1994 a 2002, no total de
24% de acordo com o crescimento da empresa.
Segundo os delegados de Alagoas presentes no XXX
Conrep, Altannes Holanda, James Magalhães e a observadora
Fabiana Matta, o Encontro deu início a Campanha Salarial. Os
representantes alagoanos ressaltaram a importância dos trabalhadores estarem unidos, verificando o Calendário de Lutas e participando das Assembléias que serão convocadas pelo Sintect-AL.

