
Assembleia dessa quarta-feira
definirá delegados para o XXX CONREP

Encontro também elegerá delegadas para o XIV Encontro Nacional de Mulheres

Nessa quarta-feira, 11 de
maio, os trabalhadores estarão
reunidos em assembleia geral, a
partir das 19 horas, no auditório
Lourival dos Santos (Sede do
Sintect-AL), para escolher os de-
legado(a)s que representarão
Alagoas no XXX Conselho de
Representantes da Fentect, que
acontecerá nos dias 15, 16, 17 e
18 de junho de 2011, no Distrito
Federal; e para o XIV Encontro
Nacional de Mulheres a ser reali-
zado de 01 a 04 de junho no

Espírito Santo.
O Conrep ocorre anual-

mente e visa reunir represen-
tantes da categoria de todo o
país para discutir assuntos de
interesse dos trabalhadores. Es-
te ano, o principal objetivo será a
elaboração de uma Pauta Na-
cional de Reivindicação que tra-
ga à ordem do dia os temas que
interessam a categoria, uma vez
que esse debate foi sustado do
movimento sindical por dois
anos após a assinatura do último

Acordo Coletivo.
O Encontro também tem

como finalidade definir os ru-
mos do movimento sindical por
mais um ano e, pelo que se
espera, sem acordo bianual. Já
o Encontro Nacional de Mu-
lheres tem o propósito de discutir
temas referentes a mulher
ecetista, além de refletir sobre os
problemas diários e buscar
soluções coletivas que bene-
ficiem as trabalhadoras nos Cor-
reios.

Audiência Pública para discutir
o novo Estatuto da ECT

Está confirmada para o próximo dia 12 de maio, quinta-
feira, a Audiência Pública com a Frente Parlamentar em
Defesa dos Correios, solicitada no último CONSIN, para
discutir as mudanças no Estatuto da ECT. O evento começará
às 8 horas na Câmara dos Deputados.

Mais um assalto a agência
dos Correios em Maceió
A agência dos Correios

no bairro de Ponta Grossa, lo-
calizada na Rua Santo Antônio,
em Maceió, foi assaltada no dia
03 de maio por dois homens
armados. Segundo informa-
ções do Centro Integrado de
Operações da Defesa Social
(Ciods), a dupla rendeu e de-
sarmou o vigilante da agência e
se dirigiu diretamente ao bal-
cão, onde roubou uma quantia
em dinheiro não especificada.

Após o roubo, os crimi-
nosos fugiram com o dinheiro e

com a arma do vigilante – um
revólver calibre 38 – em uma
motocicleta Yamaha de cor pre-
ta, cujos números da placa fo-
ram identificados por teste-
munhas como "6569".

O descaso com a segu-
rança nas agências reflete o
alto índice de criminalidade na
cidade e mais uma vez denun-
cia a irresponsabilidade dos
Correios que, de Brasília, insis-
tem em deixar a vida dos traba-
lhadores e o patrimônio público
nas mãos dos bandidos.

EDITAL Nº 07/2011
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 em sua base
territorial a comparecerem a uma assembléia geral
extraordinária, que se realizará no dia 11 de maio
de 2011, quarta-feira, às 19 horas, na Sede do
Sintect-AL, situada a Rua Ceará, nº 206, bairro de
Prado, nesta Capital, 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

sobre os seguintes assuntos constantes
na pauta:

Maceió, 06 de maio de 2011.

José Balbino dos Santos
Presidente

deliberar

1) Eleição de Delegadas para o XIV Encontro
Nacional de Mulheres;
2) Eleição de Delegado(a)s para o XXX
Conrep;
3) Encaminhamentos.
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