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ECT propõe massacre das
conquistas históricas da categoria

O
Sintect-AL convoca todos 
os ecetistas para a as-
sembleia geral, a ser rea-

lizada nesta quinta-feira (11), a 
partir das 19 horas, em sua sede 
administrativa, para deliberar so-
bre a “criminosa” contraproposta 
da ECT. Após a terceira reunião, 
realizada no dia 04 de julho, re-
ferente as negociações coletivas 
da campanha salarial 2019/2020, 
os Correios, em uma postura per-
versa de ataques aos direitos da 
categoria e seguindo a política 
econômica do governo federal, 
propuseram uma profunda retira-
da de direitos conquistados histo-
ricamente pelos ecetistas. 

A postura desprezível re-
vela o mais profundo descaso pa-
ra com a categoria, ignorando a 
fundamental participação dos tra-
balhadores na sustentabilidade e 
nos bons resultados econômicos 
alcançados e recentemente apre-
sentados pela própria direção dos 
Correios.

A contraproposta apresen-
tada pela ECT é um atentado con-
tra o princípio da função social do 
acordo coletivo de trabalho. Re-
dução de 26 tickets alimentação 
para apenas 23 (para os que tra-
balham de segunda a sexta-feira) 
e de 30 tickets para 27 (para os 
que trabalham de segunda a sá-
bado), além de propor o fim do 
vale-cultura, acabar com os 70% 
de gratificação de férias, a redu-
ção de 200% para 100% o pa-
gamento adicional pelo trabalho 

nos dias de repouso remunerado 
são alguns dos graves prejuízos 
que o governo federal está ten-
tando impor aos trabalhadores 
dos Correios. 

Infelizmente, a meta do go-
verno é deixar de investir no tra-
balhador, nas suas condições de 
trabalho, além de diminuir os pas-
sivos trabalhistas dos Correios 
para viabilizar a sua privatização e 
destruir milhares de empregos 
através da demissão dos traba-
lhadores efetivos. Ou seja, ao ata-
car o Acordo Coletivo e os direitos 
conquistados pelos ecetistas, o 
governo federal impõe uma conta 

a ser paga pela própria categoria 
para que a estatal precarize a vida 
dos trabalhadores e seja privati-
zada. 

Diante de todas estas ma-
zelas, sua participação na assem-
bleia geral da próxima quinta-feira 
(11) é imprescindível para dizer a 
ECT que você não concorda com 
esse tipo de postura e que abomi-
na qualquer retirada de direitos 
para a posterior privatização dos 
Correios.

Compareça e mostre para 
a empresa toda sua insatisfação 
com os ataques aos direitos dos 
trabalhadores ecetistas!

EDITAL Nº 07/2019

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e 
Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL, situado a Rua Ceará, 206 – 
Prado – Maceió/AL, vem, através de seu representante legal, 
convocar todos os trabalhadores a comparecerem à assembleia geral 
extraordinária, que se realizará no dia 11 de julho de 2019, quinta-
feira, às 19 horas, na sede do Sintect-AL, localizada na Rua Ceará, 
206 – Prado – nesta Capital, em primeira convocação, com 50% dos 
trabalhadores, e às 19 horas e 30 minutos, em segunda e última 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, para 
deliberar sobre o seguinte assunto constante na pauta:

1 - Decretar Estado de Greve;

2 – Outros Encaminhamentos.

 

Maceió, 05 de julho de 2019. 

 
Alysson de Oliveira Valêncio Guerreiro

Presidente

Somente união e luta serão capazes de impedir tragédia econômica dos ecetistas
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