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Sintect-AL convoca categoria
para decretar Estado de Greve

DDA e péssimas condições de trabalho são principais motivos

O
Sintect-AL está convo-
cando toda a categoria 
para participar da assem-

bleia geral desta quinta-feira, às 
19 horas, em sua sede adminis-
trativa, e decretar estado de gre-
ve. O encontro faz parte dos 
protestos contra a má administra-
ção nos Correios, a sobrecarga e 
as péssimas condições de traba-
lho, além do descaso quanto a 
manutenção da limpeza nas 
agências postais do interior.

A greve também visa com-
bater a distribuição domiciliária 
alternada que tem prejudicado os 
Correios e sobrecarregado os 
trabalhadores. Como já denun-
ciado, devido a falta de mão de 
obra e de planejamento estraté-
gico da estatal, apenas 20% das 

correspondências são entregues 
em tempo hábil aos usuários dos 
Correios.

Atualmente, o déficit de car-
teiros em Alagoas é de aproxi-
madamente 180 profissionais, 
enquanto que a carência de 
funcionários em todas as áreas 
da ECT chega a 270 trabalha-
dores. Logo, o efetivo é pequeno 
e a necessidade de mão de obra é 
gigantesca. Precisamos alertar 

para isso e exigir da empresa 
novas contratações.

O Sintect-AL informa que a 
greve é o último recurso para 
defender a ECT do sucateamento 
e salvar o emprego dos traba-
lhadores. Portanto, não há outro 
caminho a não ser a mobilização 
e a luta da categoria para dizer um 
grande NÃO às mazelas na ECT 
e a falta de respeito com os 
ecetista.

EDITAL Nº 13/2018
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 outubro de 2018, 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, 08 de outubro de 2018.

 

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente


	Página 1

