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Assembleia de hoje
avaliará proposta da ECT

Federação orienta categoria pela rejeição

Hoje à noite, no estacionamento
do CTCE, a partir das 19 horas,
o Sintect-AL estará reunindo os

trabalhadores dos Correios em Alagoas
para deliberar sobre a proposta da ECT
visando a assinatura do novo acordo
coletivo de trabalho da categoria.

Em informe, o Comando Nacio-
nal de Negociação orienta todos os
trabalhadores a rejeitarem a proposta
dos Correios e pede para que seja
decretado o estado de greve com indi-
cativo de greve para a zero hora do dia
14 de setembro.

A orientação pela rejeição veio
quando a empresa apresentou propos-
ta insignificante às lideranças da cate-

goria. O que, pelos reajustes ofereci-
dos, deixou os trabalhadores decepcio-
nados e com um sentimento de injustiça
e falta de reconhecimento dos Correios.

Para Altannes Holanda, secre-
tário geral do Sintect-AL, “após dois
anos sem qualquer reajuste e muito
sacrifício dos trabalhadores para car-
regar essa empresa nas costas; diante
de um concurso que nunca foi concluído
e de uma massacrante sobrecarga de
trabalho, acompanhada de adoeci-
mentos e assaltos, a categoria merece
um melhor tratamento dos Correios”.
Afirmou o secretário.

Em conversa com o presidente
do Sindicato, José Balbino dos Santos,

caso a empresa não melhore a proposta
para assinatura do acordo coletivo, a
categoria irá seguir a orientação do
Comando Nacional de Negociação e
iniciar os preparativos para uma grande
greve geral em todo o país a partir do
mês de setembro.

Sua presença na assembleia de
hoje será fundamental para que a em-
presa perceba a união e a capacidade
de luta dos trabalhadores. Compareça e
lute!

EDITAL Nº 10/2011

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

deliberar

O Sindicato dos Trabalhado-
res na Empresa de Correios e Telé-
grafos em Alagoas – SINTECT-AL,
situado na Rua Ceará, 206 – Prado –
Maceió/AL, vem, através de seu re-
presentante legal, convocar todos os
trabalhadores em sua base territorial a
comparecerem a uma assembleia ge-
ral extraordinária, que se realizará no
dia 23 de agosto de 2011, terça-feira,
às 19 horas, no Centro de Tratamento
de Cartas e Encomendas (CTCE),
situado aAv. Durval de Góes Monteiro,
em primeira convocação, com 50%
dos associados, e às 19 horas e 30
minutos, em segunda e última convo-
cação, com qualquer número de asso-
ciados presentes, para so-
bre os seguintes assuntos constantes
na pauta:

Maceió, 19 de Agosto de 2011.

José Balbino dos Santos
Presidente

1)Avaliação da Campanha Salarial;
2) Aprovação do Estado de Greve e
Indicativo de Greve para o dia 14/09/11;
3) OutrosAssuntos.

CDD Barro Duro é o novo campeão
do V Torneio Ecetista de Futebol

A categoria dos Cor-
reios já tem seu mais novo
campeão de futebol. Numa
partida bem disputada o CDD
Barro Duro conseguiu vencer
a agência de Penedo, no
início da tarde de domingo,
pelo elástico placar de 6 x 3.

Este ano a edição do V
Torneio Ecetista de Futebol,
elaborada pelo Sintect-AL
com o apoio da Arco foi a
mais bem organizada da his-
tória e contou com o maior
número de participantes. Ao
todo 11 equipes disputaram as meda-
lhas e o troféu de campeão.

Durante o torneio, acompanhado
por bons momentos de lazer entre os
trabalhadores e seus dependentes,
também foram premiados os carteiros
Emanuel, da agência de Santana do
Ipanema, artilheiro da competição com
cinco gols e Ângelo, do CDD Barro
Duro, melhor goleiro.

O evento contou com trabalha-
dores da capital e interior e serviu para
que as lideranças refletissem com a
categoria os rumos da campanha sala-
rial desse ano.

Desde já, o Sintect-AL agradece
a participação de todos e parabeniza a
categoria, que no final, saiu-se como a
grande vencedora do domingo de festa
no clube daArco.


