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Edição Nº 95 - Junho de 2013

Assembleia de hoje à noite escolherá
delegados para o XXXI CONREP

Trabalhadores também elegerão delegadas para o XVI Encontro da Mulher

O
Sintect-AL estará realizando

assembleia geral hoje à noite

para que sejam definidos os

nomes que representarão a categoria

dos Correios em Alagoas no XXXI

CONREP e no Encontro Nacional de

Mulheres. O evento está marcado pa-

ra as 19 horas na sede do Sindicato.

Esse ano o CONREP discutirá

questões da próxima campanha sala-

rial e definirá a Pauta Nacional de

Reivindicações. O Encontro está mar-

cado para os dia 04, 05 e 06 de julho,

em local a ser definido. Já o Encontro

Nacional de Mulheres ocorrerá nos

dia 3 e 4 de julho e contará com

ecetistas de todo o Brasil para refletir

questões da mulher nos Correios.

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos emAlagoas – 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 10 de junho de 2013, segunda-feira, às 19 horas, na sede do SINTECT/AL, situada a Rua
Ceará, 206, bairro de Prado, nesta capital, 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, 04 de junho de 2013.

Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

1) Eleição de delegado(a)s para o XXXI CONREP;
2) Eleição de delegada(s) para o XVI Encontro Nacional de Mulheres.

EDITAL Nº 05/2013

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CEE para atividades para protestar contra assaltos

Após uma onda de assaltos a
carteiros, os companheiros do CEE
(Sedex) paralisaram as atividades na
manhã desta sexta-feira (07/ 06) para
cobrar da Secretaria de Defesa Social e
dos Correios mais segurança.

De acordo com Altannes Holan-
da, presidente do Sintect-AL, de novem-
bro de 2012 até junho deste ano já foram
registrados 15 assaltos contra carteiros
que fazem a distribuição de encomen-
das em Maceió. Quatro, apenas nas úl-
timas três semanas.

O Sintect-AL realizou no último
dia 05 de junho a segunda edição do
Sindicato Itinerante. Dessa vez o setor
visitado foi o Centro de Tratamento de
Cartas e Encomendas de Maceió. Na
ocasião os trabalhadores tiveram a o-
portunidade de expor os problemas do
setor e elogiaram a ação de se levar o
Sindicato para mais perto da categoria.

Durante a visita, o assessor jurí-
dico do Sintect-AL, advogado Tácio
Cerqueira, ficou a disposição dos tra-
balhadores que aproveitaram para tirar
suas dúvidas sobre ações na justiça,
direitos trabalhistas e receberam di-
versas orientações do mundo jurídico.

O Projeto Sindicato Itinerante é
uma ação desta atual diretoria e tem
como objetivo visitar os principais seto-
res de trabalho dos Correios levando
orientações jurídicas, fiscalização das
condições de trabalho e, sobretudo, o
Sindicato para mais perto da categoria.

Sindicato Itinerante

O diretor regional dos Correios
em Alagoas, Luiz Carlos Bastos, andou
falando à imprensa alagoana que reu-
niões com a Polícia Civil e Militar foram
realizadas para se resolver o problema.
O Sintect-AL entende que somente reu-
niões periódicas com as autoridades de
segurança não garantem a integridade
física e psicológica dos trabalhadores e
que é necessária uma ação mais efetiva
da empresa com maior investimento em
tecnologia e pessoal para, pelo menos,
diminuir significativamente os assaltos.


