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Categoria decretará Estado de Greve
na Assembleia Geral desta quarta-feira
Todos contra o projeto de demissão e pagamento de mensalidades à Postal Saúde

A
pós rejeitar por unanimidade 
na última assembleia a pro-
posta dos Correios para pa-

gamento de mensalidade ao Postal 
Saúde, os ecetistas voltarão a se 
reunir em assembleia geral nesta 
quarta-feira (12), as 19 horas, na se-
de do Sintect-AL, para decretar Esta-
do de Greve.

A categoria vem criticando os 
Correios por insistir em desrespeitar 
o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/ 
2017, tentar impor pagamento de 
mensalidade pela assistência mé-
dica e ameaçar a categoria com mi-
lhares de demissões por todo o 
Brasil. 

Além de decretar Estado de 
Greve, a assembleia desta quarta-
feira é para dizer à ECT que os tra-
balhadores NÃO aceitam pagar essa 
conta e que a empresa induz a po-
pulação ao erro quando alega que o 
plano de saúde é o responsável pela 
suposta crise nos Correios. 

A máscara da ECT começou a 
cair quando os estudos da Comissão 
Paritária de Saúde apresentaram os 
reais motivos para os prejuízos dos 
Correios – o lançamento contábil do 
pós-emprego e um mega projeto de 
sucateamento e de entrega do mer-
cado postal brasileiro para a inicia-
tiva privada.

Além da tentativa de oneração 
dos ecetistas pelo plano de saúde, o 
Sintect-AL entende que a ECT se 
aproveita do momento político e eco-
nômico do País para atacar os em-
pregados através de medidas drás-
ticas, como corte de férias, ameaças 
de dispensas imotivadas e progra-
mas de demissão sem a devida re-
posição da mão de obra trabalha-
dora.

Portanto, con-
tra esse pacote de 
maldades da pre-
sidência dos Cor-
reios, é preciso 
fortalecer ainda 
mais a mobiliza-
ção e seguir rumo 
à assembleia ge-
ral desta quarta-
feira para de-
cretar Estado de 
Greve e, caso a 
ECT não desista 
de seu plano para prejudicar mi-
lhares de trabalhadores, decretar 
uma grande greve geral ainda neste 
mês de abril.

Somente com a luta será pos-
sível garantir o emprego, melhores 
condições de trabalho, uma assis-
tência médica adequada sem des-

conto de mensalidade, além de um 
correio público e de qualidade para o 
povo brasileiro. 

Assembleia Geral, quarta-
feira, na sede do Sintect-AL, para 
decretar Estado de Greve e mais 
uma vez dizer um grande NÃO à 
presidência dos Correios.

EDITAL Nº 07/2017

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em 

Alagoas – SINTECT-AL, situado a Rua do Ceará, 206 – Prado – Maceió/AL, 
vem, através de seu representante legal, convocar todos os trabalhadores em 
sua base territorial a comparecerem à assembleia geral extraordinária, que se 
realizará no dia 12 de abril de 2017, quarta-feira, às 19 horas, na sede social do 
Sindicato, localizada na 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 – Decretar Estado de Greve;
2 – Outros Encaminhamentos.

Maceió, 07 de abril de 2017.

 

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente
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