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Sintect-AL convoca assembleia geral
para avaliar pedido de dissídio da ECT

E
m virtude da truculência dos
Correios em não mais nego-
ciar e, de forma precipitada,

ajuizar pedido de dissídio coletivo
no TST, o Sintect-AL está convo-
cando todos os trabalhadores para
participar de assembleia extraordi-
nária na próxima terça-feira (18/09),
a partir das 19 horas no estaciona-
mento do CTCE. O encontro irá ava-
liar este momento da campanha sa-
larial e definir os próximos passos
da categoria emAlagoas.

O pedido de dissídio coletivo
protocolado no último dia 13 de se-
tembro pela ECT contra a Fentect
terá a primeira audiência de conci-
liação na próxima quarta-feira na se-
de do Tribunal Superior do Trabalho,
e será presidida pela ministra Cristi-
na Peduzzi.

O Sintect-AL repudia a preci-
pitação dos Correios em ajuizar dis-
sídio coletivo antes do fim das nego-
ciações e insiste na tese de que pelo
diálogo os Correios já deveriam ter
atendido os anseios da categoria
evitando transtornos a entrega de li-
vros didáticos, ao transporte das
provas do Exame Nacional do Ensi-

Trabalhadores são soberanos para decretar greve já na quarta-feira

no Médio (Enem) e das urnas ele-
trônicas que serão utilizadas nas
eleições do dia 7 de outubro.

Contudo, enquanto o salário-
base inicial de carteiros, atendentes
comerciais e operadores de triagem
e transbordo for de R$ 942,00 acres-
cidos de apenas 5,2% de reajuste
estendidos aos benefícios, os traba-
lhadores continuarão entendendo
ser uma falta de respeito da empre-
sa e um insulto contra todos aqueles

que lutam diariamente para sobre-
viver com dignidade ao lado de seus
familiares.

Portanto, compareça a as-
sembleia, dê sua opinião e defina de
forma soberana com as lideranças
sindicais qual a melhor resposta pa-
ra uma empresa que oferece reajus-
te de miséria e planeja um golpe no
plano de saúde demonstrando in-
sensibilidade ao bem estar dos tra-
balhadores.
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EDITAL Nº 09/12

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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 18 de setembro de 2012, terça-feira, às 19 horas, no
estacionamento do CTCE, 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:

Maceió, 14 de setembro de 2012.

Sérgio Rubião da Silva
Presidente

1 –Avaliação da Campanha Salarial;
2 – Deflagração de greve por tempo indeterminado a partir de 0h do dia 19 de setembro de 2012;
3 – Encaminhamentos.


