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Sintect-AL fará assembleia geral
para decretar estado de greve

Categoria cruzará os braços dia 27 de abril

O
Sintect/AL estará realizando 
assembleia geral, às 19 horas, 
desta terça-feira, 05 de abril, no 

estacionamento da Agência Postal do 
Tabuleiro, para decretar estado de greve 
em apoio a Campanha da Fentect pela 
defesa dos Correios Públicos, pela ma-
nutenção dos direitos dos ecetistas e 
contra a reestruturação da ECT. A ação 
foi definida no XVI CONSIN (Conselho 
de Sindicatos) e visa preparar a cate-
goria para um dia de paralisação a 
ocorrer em 27 de abril em vários estados 
do país.

Para o Secretário de Comunica-
ção, James Magalhães, “vários ataques 
e ameaças de retirada de direitos vêm 
sendo implementados pela diretoria dos 
Correios.” Ainda segundo James: “a ca-
tegoria revindica a manutenção dos 
direitos já adquiridos, a contratação de 
novos funcionários e o fim do projeto de 

reestruturação da empresa que impõe 
medidas que precarizam a prestação de 
serviços à sociedade, a exemplo da 
distribuição de distrito alternado, onde a 
entrega de correspondências em do-
micílio deixa de ser diária e passa a ser 
feita no máximo duas vezes por 
semana.”

Alegando uma "crise financeira", 
a nova diretoria nacional dos Correios 
anunciou o fechamento de agências, 
redução do efetivo dos funcionários, 
redução da verba para manutenção de 
veículos e bicicletas, e várias outras 
medidas nocivas para os trabalhadores 
e à população. A Fentect já contestou 
esta versão da empresa, através do 
estudo de uma consultoria indepen-
dente, que em breve será apresentada 
aos trabalhadores de Alagoas.

Os Correios visam ainda rever o 
Acordo Coletivo 2015/2016, discutir to-

dos os direitos trabalhistas acima da 
CLT, como o "vale peru", hora extra e 
adicional noturno, entre outros. Além 
disso, a nova gestão também anunciou 
que pretende fechar cerca de duas mil 
agências, o que é um verdadeiro ab-
surdo e um contrassenso por parte da 
empresa.

Portanto, seguindo o calendário 
de lutas, os ecetistas terão na assem-
bleia de terça-feira, a oportunidade de 
discutir a participação na paralisação em 
defesa dos Correios, a ser realizada no 
próximo dia 27 de abril.

Compareça, participe da assem-
bleia e defina o que o conjunto dos 
trabalhadores dos Correios deverão 
fazer para proteger a empresa.

EDITAL Nº 01/2016

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores na 
Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas 
– SINTECT-AL, situado a Rua Lourival Vieira 
Costa, 78 – Prado – Maceió/AL, vem, através 
de seu representante legal, convocar todos os 
trabalhadores em sua base territorial a com-
parecerem a assembleia geral extraordinária, 
que se realizará no dia 05 de abril de 2016, 
terça-feira, às 19 horas, no estacionamento da 
Agência dos Correios do Tabuleiro, localizada 
na Av. Durval de Góes Monteiro – Tabuleiro do 
Martins - Maceió/AL, 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, 31 de março de 2016.

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

Vem aí a Festa do Ecetista 2016
A Diretoria do Sintect-AL CONVIDA 

com imenso prazer todos os sindicalizados 
e dependentes legais para participar no dia 
09 de abril, a partir das 20 horas, da 
tradicional Festa do Ecetista. O evento será 
na Casa de Eventos Bráulio Cavalcante, 
localizada na Rua Vereador José Raimundo 
dos Santos, 438, bairro de Antares, após o 
Shopping Pátio Maceió e vizinho ao Sistema 
Pratagy/Casal. O evento deste ano foi 
pensado para promover a integração e a 
união dos ecetistas num momento de 
grandes dificuldades nos Correios de todo o 
Brasil.

Quanto à participação na festa, ficou 
definido pelo Conselho Deliberativo que 
apenas os trabalhadores sindicalizados e 
seus dependentes legais terão acesso à 
casa de eventos e que a identificação será 
rigorosa. Para isso, quando você chegar à 
portaria, após ser identificado numa lista de 
sindicalizados, deverá apresentar a carteira 

da Postal Saúde acompanhada do RG ou 
outro documento oficial com foto para que a 
entrada seja liberada. Para os dependentes 
a regra é a mesma: apresentação do cartão 
da Postal Saúde mais documento oficial 
com foto. Os sindicalizados solteiros terão 
direito a um acompanhante. Nesse caso, 
apenas o titular deverá apresentar os do-
cumentos exigidos.

Aproveite e participe, pois a Festa do 
Ecetista foi pensada para você e promete 
uma noite com a badalada banda Mix Time, 
a deliciosa culinária e a boa bebida que só o 
Sindicato oferece aos ecetistas. A or-
ganização também pensou na criançada e 
disponibilizará brinquedos e doces espe-
ciais para que a noite seja só de alegria.

Não perca tempo. Dia 09 de abril vá 
correndo, pois temos um encontro marcado 
com muita festa e alegria. Participe, venha 
animado e traga seus dependentes porque 
a festa é sua!
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