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Sintect-AL fará assembleia para discutir
Campanha Salarial e privatização

Pauta nacional de reivindicação será apresentada durante o encontro

O
Sintect-AL realizará as-
sembleia geral, nesta 
quinta-feira (13), a partir 

das 19 horas, em sua sede admi-
nistrativa, localizada na Rua 
Ceará, 206, Prado, para refletir 
sobre os últimos encaminha-
mentos contra a privatização dos 
Correios e deliberar sobre alguns 
assuntos relacionados a campa-
nha salarial 2021/ 2022. 

No encontro, os ecetistas 
conhecerão a pauta nacional de 
reivindicação da categoria e 
aprovará o representante de 
Alagoas no Comando Nacional de 
Negociação. 

Para que o encontro ocorra 
da melhor forma possível, todos 
os protocolos de segurança 
relacionados a pandemia de 
Covid 19 serão respeitados com o 
uso de máscara, distanciamento 
físico e o fornecimento de álcool 
em gel aos participantes.

O Sintect-AL mais uma vez 
chama atenção para a impor-
tância da presença e apoio da 
categoria nesta campanha sa-
larial. Esse é o único caminho 
para que saíamos vitoriosos na 
luta contra a privatização dos 
Correios e pela reconquista dos 
direitos perdidos no último 
dissídio julgado pelo TST.

Contamos com sua partici-
pação na defesa dos Correios, do 
emprego e por melhores condi-
ções de vida.

EDITAL Nº 02/2021
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 a comparecerem à assembleia 
geral extraordinária, que se realizará no dia 13 de maio de 2021, 
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 os seguintes assuntos constantes 
na pauta:
1 – Aprovar a Pauta Nacional de Negociação;
2 – Referendar o membro do Comando Nacional de 
Negociação;
3 – Outros Encaminhamentos.
 
 

Maceió, 10 de maio de 2021.
 

Alysson de Oliveira Valêncio Guerreiro
Presidente
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