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Sintect-AL convoca categoria para
assembleia geral nesta quinta-feira
Plenária da Fentect e mudanças na Postal Saúde serão temas do encontro

O
Sintect-AL convoca toda a 
categoria para participar 
da assembleia geral a ser 

realizada nesta quinta-feira (12), 
na sede do Sindicato, a partir das 
19 horas, para escolha de 
delegado(a) que participará da 
40ª Plenária Nacional da Fentect, 
a ser realizada nos dias 26 e 27 de 
janeiro, em Brasília/DF.

Entre os temas da Plenária 
está o golpe que a ECT pretende 
aplicar contra os ecetistas ao 
propor pagamento de mensali-
dades e compartilhamento na 
Postal Saúde.

No último dia 05 de janeiro a 
ECT, sem o menor pudor, apre-
sentou uma "proposta" na qual os 
trabalhadores passam a arcar 
com 50% das despesas totais do 
plano, uma mensalidade por de-
pendente e um compartilhamento 
de 10% a 30% das despesas por 
cada procedimento.

Além desse custeio, a ECT 
também propõe a criação de um 
plano de saúde específico para os 
pais e mães dos funcionários, 
com participação decrescente 
dos Correios por dez anos. Ou 
seja, no primeiro ano a empresa 
financia 90% da mensalidade e o 
funcionário 10%; no segundo ano 
a empresa financia 80% e o fun-
cionário 20%; seguindo assim 
ano a ano, até que os traba-
lhadores banquem 100% deste 

Entenda o caso

plano diferenciado para os pais.
Diante dessa tentativa de 

golpe contra a categoria, o 
Sintect-AL aguarda todos os 
ecetistas na assembleia geral da 
próxima quinta-feira (12) para  
que juntos possamos escolher 
nosso representante na Plenária 

Nacional dos trabalhadores e di-
zer não a mais essa injustiça da 
ECT.

Não pague essa conta, com-
pareça à assembleia, escolha seu 
representante e demonstre sua 
insatisfação contra as mudanças 
na Postal Saúde.

EDITAL Nº01/2017

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 à assembleia geral extraordinária, que se 

realizará no dia 12 de janeiro de 2017, quinta-feira, às 19 horas, 

na Sede do Sintect-AL, localizada a Rua Ceará, nº 206, bairro de 

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 – Escolha de Delegado(a) para a 40ª Plenária Nacional   

(Fentect);

2 – Outros Encaminhamentos.

 

Maceió, 09 de janeiro de 2017.

 

Altannes Cleidy Vieira Holanda

Presidente
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