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Ecetistas decretarão Greve
Geral a partir do dia 26 de abril

Paralisação está em curso para defender correio público e direitos da categoria

O
Sintect-AL estará reali-
zando assembleia geral, 
quarta-feira (26), para 

decretar greve por tempo inde-
terminado a partir da zero hora do 
dia 26 para o dia 27 de abril. 

Durante a assembleia, aten-
dentes comerciais, operadores 
de triagem e transbordo, carteiros 
e companheiros dos setores 
administrativos da capital e in-
terior cruzarão os braços para 
dizer NÃO a Guilherme Campos, 
presidente da ECT que a todo 
custo pretende fechar diversas 
agências postais, além de demitir 
milhares de trabalhadores em 
todo o País.

Para isso, Guilherme Cam-
pos a serviço do governo federal 
vem sucateando os Correios e 
alegando que para salvar a em-
presa tem que demitir milhares de 
ecetistas e terceirizar os serviços 
postais. O presidente dos 
Correios é corresponsável pelos 
atrasos na entrega de cartas e 
encomendas e vem entregando 
disfarçadamente a ECT para a 
iniciativa privada, além de tra-
balhar para a retirada de direitos 
trabalhistas, e sobretudo, causar 
sérios transtornos e prejuízos à 
população.

Como consequência, em 
todos os setores postais estão 
faltando trabalhadores porque os 
Correios não contratam, deixan-
do os funcionários sobrecarre-
gados e cada vez mais doentes. 
Sendo assim, contamos com sua 

presença para lotar a assembleia 
geral do dia 26 e cruzar os braços 
até que Guilherme Campos recue 
de seus planos mirabolantes para 
privatizar os Correios e, num fu-
turo próximo, entregar a assistên-
cia médica da ECT para as em-
presas de plano de saúde que 
financiaram sua campanha para 
deputado federal.

Portanto, atendentes co-
merciais, trabalhadores da capital 
e interior, OTT's, carteiros e com-
panheiros da área administrativa, 
marchem conosco nesta luta 
contra as mudanças que só trarão 
prejuízos e desemprego nos 
Correios de todo o Brasil. Diga 

NÃO às milhares de demissões 
que estão sendo anunciadas, ao 
fechamento de diversas agências 
postais; diga NÃO ao cance-
lamento das férias, possível pa-
gamento de mensalidades à 
Postal Saúde e sua consecutiva 
privatização.

Mas também companhei-
ros, para o bem dos Correios diga 
um grande FORA ,  FORA 
GUILHERME CAMPOS e sua 
turma!!!!!

Dia 26 será o dia da resis-
tência para defender os interes-
ses de todos os ecetistas. 
G R E V E  G E R A L ,  G R E V E  
GERAL, GREVE GERAL!!!!

EDITAL Nº 08/2017
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 26 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 Greve Geral por tempo indeterminado;
2 – Outros Encaminhamentos.
 

Maceió, 18 de abril de 2017.
 

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente
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