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Ecetistas terão representante
na 14ª Plenária da CUT

Escolha será durante Assembleia Geral da categoria

O
Sintect-AL estará realizando 
nesta quinta-feira (17) as-
sembleia geral para escolha 

de delegado(a) que representará a 
categoria ecetista na 14ª Plenária da 
CUT/AL. O encontro será na sede do 
Sindicato, a partir das 19 horas.

A 14ª Plenária é um fórum 
deliberativo e este ano será realizado 
nos dias 30 e 31 de maio, no Centro 
Social da FETAG/AL, no bairro da 
Mangabeira, Maceió. O delegado(a) 
escolhido pelos trabalhadores dos 
Correios participará das discursões 
com direito a voz e voto durante o 
encontro.

Compareça e escolha quem 
melhor representará a categoria ece-
tista nessa importante p  para 
os trabalhadores alagoanos.

lenária

Sintect-AL convida categoria para
celebrar o Dia do Trabalhador

Por mais um ano, os traba-
lhadores ecetistas comemorarão 
o 1º de Maio sob intensas críticas 
a administração nacional e local 
dos Correios. A ineficiência admi-
nistrativa na empresa continua 
gerando, dia após dia, sobrecar-
ga, baixos salários, péssimas 
condições de trabalho e o suca-
teamento da ECT. 

Os trabalhadores que so-
brevivem a essas mazelas so-
frem as consequências das 
políticas adotadas pela empresa, 
ditas de descaso e abandono, a 
exemplo da assistência médica, 
e que implicam no desrespeito às 
conquistas trabalhistas e sociais, 
na precarização do emprego e 
dos serviços postais - tudo para 

garantir mais e melhores lucros 
para si e para o governo.

Neste 1º de Maio, os ece-
tistas terão a oportunidade de 
protestar contra as preocupan-
tes transformações pelas quais 
passam os Correios e que visam 
acabar com os direitos adquiri-
dos ao longo da luta dos traba-
lhadores.

Portanto, em parceria com 
a CUT, o Sintect-AL convoca to-
da a categoria para se fazer pre-
sente às manifestações do Dia 
do Trabalhador. A concentração 
será no Posto Sete, Jatiúca, a 
partir das nove horas e os ece-
tistas que comparecerem as co-
memorações receberão uma be-
la camisa alusiva ao 1º de Maio.

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 17 de abril de 2014, 
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 – Eleição de delegado(a) à 14ª Plenária Estadual da 
CUT;
2 – Outros encaminhamentos.
 

Maceió, 15 de abril de 2014.
 

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente
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