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Assembleia geral nesta quinta-feira
definirá Desconto Assistencial
Recursos servirão para cobrir despesas da Campanha Salarial

O
Sintect-AL estará reali-
zando nesta quinta-feira
(31), em sua sede admi-

nistrativa, a partir das 19 horas,
assembleia geral para discutir a
aprovação de desconto assisten-
cial para cobrir as despesas com a
Campanha Salarial deste ano.

A maior parte dos investi-
mentos ocorreu nos 22 dias de
movimento paredista, quando a
categoria recebeu toda a assis-
tência possível com alimentação,
transporte para aqueles que vi-
nham de outras cidades além
outras despesas necessárias dur-
ante a campanha.

No interior, os investimen-
tos também foram estendidos
para os trabalhadores grevistas
em vários municípios – o que re-
quereu uma grande logística para
que a paralisação fosse viabili-
zada. Graças aos recursos da
categoria, a greve desse ano obte-
ve todo o suporte necessário para
sua realização, inclusive com o
envio e permanência de um repre-
sentante dos ecetistas alagoanos
em Brasília para compor o Co-
mando Nacional de Negociação.

Esse ano, a proposta do
Sintect-AL para o desconto as-
sistencial será de 2%. Sendo que
1% em novembro e 1% em de-
zembro de 2013. Entretanto, por
se tratar apenas de uma proposta,
durante a assembleia os trabalha-
dores poderão sugerir outros per-
centuais e formas de desconto em
prol da luta sindical.

De antemão, o Sintect-AL

agradece o empenho e a visão de
todos os ecetistas que compre-
enderem que a estrutura e todo o
desenvolvimento político, admi-

nistrativo e logístico do sindicato
devem ser financiados pela ca-
tegoria numa demonstração de
união e luta dos trabalhadores.

EDITAL Nº14/2013

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 em sua base territorial a comparecerem a assembleia geral
extraordinária, que se realizará no dia 31 de outubro de 2013, quinta-feira,
às 19 horas, na Sede do Sintect-AL, localizada a Rua Ceará, nº 206, bairro
de Prado, 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 deliberar sobre o seguinte assunto constante na
pauta:
1 – DescontoAssistencial;
2 – Encaminhamentos.

Maceió, 28 de outubro de 2013.

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente


