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Assembleia decidirá greve no
Centro de Logística de Maceió

Trabalhadores exigem melhorias nas condições de trabalho

O
s trabalhadores do Centro 
de Logística dos Correios 
em Maceió decidirão 

nesta quinta-feira (02) se pararão 
as atividades em protesto contra 
as péssimas condições de tra-
balho. Calor e muita poeira vem 
afetando a categoria sem que a 
ECT tome qualquer providência 
viável para solucionar o proble-
ma.

O Sindicato e a categoria já 
esgotaram todos os esforços para 
assegurar um ambiente salubre, 
mas a empresa não deu qualquer 
importância as reivindicações dos 
trabalhadores e ignorou comple-
tamente uma solução para o pro-
blema.

Por isso, em razão desse 
abandono, a Diretoria do Sintect-
AL convoca todos os trabalha-
dores para participar da assem-
bleia geral na manhã desta quin-
ta-feira, antes do início dos tra-
balhos no Centro de Logística, 

para dar uma resposta ao des-
caso da ECT e decretar uma 
grande greve em todo o complexo 
operacional.

Participe! Sua presença é 

fundamental para que todos se-
jam tratados com dignidade e 
tenham um ambiente de trabalho 
que não prejudique a saúde e o 
bem-estar de cada trabalhador.

EDITAL Nº 03/2017

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 02 de março de 2017, quinta-feira, às 05 
horas e 30 minutos, no Centro de Logística dos Correios, 
localizado na Avenida João José Pereira Filho, nº 1776, 
Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, nesta 
Capital, em primeira convocação, com 50% dos 
trabalhadores, e às 06 horas em segunda e última 

convocação, com qualquer número de trabalhadores 
presentes, para deliberar sobre o seguinte assunto 
constante na pauta:

1 – Decretação de Greve;
2 – Outros Encaminhamentos.

Maceió, 21 de fevereiro de 2017.

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente
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