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Assembleia geral para categoria
dizer não a deboche da empresa
Sintect-AL convoca trabalhadores para dizer não à contraproposta da empresa

N
ão bastasse cassar as con-
quistas da categoria com o 
apoio do TST, a empresa con-

tinua debochando dos trabalhadores 
ao propor a renovação do último 
acórdão imposto pela Justiça do 
Trabalho em 2020 e agora tenta 
empurrar goela abaixo um banco de 
horas que aprofundará os prejuízos 
sofridos pelos trabalhadores ao lon-
go dos últimos anos.

A contraproposta da ECT é ver-
gonhosa e um acinte do governo fe-
deral que a todo custo tenta destruir 
os Correios e entregar o mercado 
postal para a iniciativa privada inter-
nacional. Para isso, Bolsonaro e 
Paulo Guedes contam com a 
lealdade do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (traidor 
da classe trabalhadora), para de-

sempregar milhares de compa-
nheiro(a)s e deixar muitas famílias a 
beira da fome num país com mais de 
20 milhões de desempregados.

Reajuste zero, renovação do 
sequestro de todos os benefícios em 
conluio com o TST e agora esse mal-
dito banco de horas para explorar 
ainda mais o trabalhador. Eis a con-
traproposta da empresa e o projeto 
do governo Bolsonaro. Uma demons-
tração clara de desprezo pela cate-
goria e um forte desejo de esmagar 
definitivamente quem trabalha. Um 
projeto diabólico para entregar os 
Correios e a parte lucrativa do mer-
cado postal a quem quer levar os 
ecetistas para a condição de semi-
escravidão ou a indigência pelo de-
semprego.

Portanto, a presença de todos 

na assembleia geral desta quinta-
feira (08), na sede do Sindicato, as 
19 horas, respeitando todos os pro-
tocolos de segurança contra a Covid 
19, é fundamental para rejeitarmos 
por unanimidade a contraproposta 
covarde dos gestores dos Correios 
em Brasília.

Participe, continue lutando em 
defesa do emprego e por condições 
dignas de salário.

EDITAL Nº 04/2021

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, con-
vocar todos os trabalhadores a compa-
recerem à assembleia geral extraor-
dinária, que se realizará no dia 08 de julho 
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 minu-
tos, em segunda e última convocação, 
com qualquer número de trabalhadores 
presentes, para deliberar sobre os se-
guintes assuntos constantes na pauta:

 1 – Avaliação da Contraproposta da ECT;
2 – Outros Encaminhamentos.
 

Maceió, 05 de julho de 2021.
 

Alysson de Oliveira Valêncio Guerreiro
Presidente
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