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Categoria se reunirá em assembleia
para planejar greve geral

Propostas destrutivas da ECT são principal motivo para paralisação nacional

O
Sintect-AL estará reali-
zando assembleia geral, 
nesta quinta-feira (26), 

para avaliar a Campanha Sala-
rial e deliberar sobre os prepara-
tivos para a grande greve nacio-
nal em defesa dos direitos e 
conquistas da categoria.

Com isso, todos estão 
convocados para repudiar as 
propostas destrutivas da ECT, 
planejar nossa greve nacional e 
dizer que não concordam com a 
ampliação da Reforma Traba-
lhista no Acordo Coletivo. 

Mais que nunca é preciso 
lutar! Caso contrário, a ECT le-
vará a categoria para as condi-
ções de trabalho piores que as 
existentes na década de 1980. 
Época em que praticamente 
não tínhamos direitos e cente-
nas de trabalhadores foram sa-
crificados para termos as con-
quistar que hoje o presidente 
dos Correios faz de tudo para 
acabar.

A sua presença nas as-
sembleias gerais é fundamental 
para dizer a empresa que os 
trabalhadores estão unidos e 
enfrentarão todas as tentativas 
que visam prejudicá-los e des-
truir o serviço postal brasileiro.

Portanto, está nas suas 
mãos. Precisamos juntos for-
talecer a luta e impedir os imen-
sos prejuízos que a ECT tenta 
nos impor ao atacar nossos di-
reitos.

Confira, no verso, a pro-
posta criminosa da ECT contra a 
categoria. 

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos 
em Alagoas – SINTECT-AL, situado a Rua Ceará, 206 – Prado – 
Maceió/AL, vem, através de seu representante legal, convocar todos os 
trabalhadores a comparecerem à assembleia geral extraordinária, que se 
realizará no dia 26 de julho de 2018, quinta-feira, às 19 horas, na sede do 
Sintect-AL, localizada na Rua Ceará, 206 – Prado – nesta Capital, em 
primeira convocação, com 50% dos trabalhadores, e às 19 horas e 30 
minutos, em segunda e última convocação, com qualquer número de 
trabalhadores presentes, para deliberar sobre o seguinte assunto 
constante na pauta:
 
1 – Avaliação da Campanha Salarial 2018-2019;
2 – Outros Encaminhamentos.
 

 Maceió, 16 de julho de 2018.
 

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



 QUADRO RESUMIDO DE ALTERAÇÕES PROPOSTAS
PELA ECT, ATÉ 17/07, PARA O ACT 2018/19. 
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