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RESPEITO AOS TRABALHADORES, SIM!
SALÁRIOS DE FOME, NÃO!

Quinta-feira é dia de assembleia
para decretar Estado de Greve

Trabalhadores começarão a definir início da greve geral em todo País.

Está tudo pronto para a assem-
bleia que será realizada nes-
ta quinta-feira, a partir das 19,

horas na sede do Sindicato. Após
reuniões e mais reuniões de nego-
ciação a ECT apenas enrolou e não
apresentou uma proposta, no míni-
mo razoável, para evitar uma greve
geral em todo Brasil.

A apatia e a falta de seriedade
dos negociadores da empresa
afrontaram a categoria quando pro-
puseram apenas 3% de reajuste
salarial e motivaram milhares de
ecetistas em todo país a cruzarem
os braços o mais rápido possível.

Não bastasse esse percentual
insignificante, os negociadores dos
Correios ironizaram os mais de 117
mil trabalhadores ao afirmarem que
todos deveriam estar felizes com os
3% de reajuste porque poderia ser
pior caso a empresa oferecesse os

3% divididos em 3 anos. Ou seja,
1% em 2012, 1% em 2013 e mais
1% em 2014.

Portanto companheiros, essa
declaração merece uma resposta
imediata com os trabalhadores lo-
tando a assembleia de quinta-feira e

decretando Estado de Greve Geral
numa demonstração de reprovação
ao que foi dito e um aviso para que a
ECT apresente uma proposta de-
cente. Caso contrário, todos cruza-
rão os braços por tempo indetermi-
nado ainda no mês de setembro.

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 uma assembleia geral extraordinária, que se realizará no
dia 30 de agosto de 2012, quinta-feira, às 19 horas, em sua Sede Social, no bairro do
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 os seguintes assuntos constantes na pauta:

1-Aprovação do Estado de Greve;

2- Encaminhamentos.

Maceió, 28 de agosto de 2012.

EDITAL Nº 07/2012
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Sérgio Rubião da Silva
Presidente

Atenção companheirada, cui-

dado com os lobos disfarçados de

cordeiro que andam pelos setores

de trabalho pregando um discurso

pelego para desmobilizar a cate-

goria. A fala é tão mansinha que dá

sono. Então, fiquemos vigilantes pa-

ra não dormirmos no ponto e na hora

exata decretarmos a maior greve

geral que essa empresa já teve.

PERIGO!


