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A
pós encontro entre os sin-
dicatos de trabalhadores 
dos Correios e a ECT na 

última semana em Brasília, o Sin-
tect-AL está convocando assem-
bleia geral para a noite desta ter-
ça-feira, a partir das 19 horas, no 
estacionamento do CTCE para 
informar a categoria sobre o que 
foi debatido na reunião e para que 

Assembleia de terça-feira discutirá
compensação dos dias de greve

Categoria será soberana na decisão

os trabalhadores deliberem sobre 
a compensação dos dias parados.

Durante o encontro, sindica-
tos de todo o país expuseram co-
mo andam a relação com a ECT 
em seus estados e apontaram 
uma série de insatisfações rela-
cionadas a empresa. Alagoas foi 
representada pelo companheiro 
Alysson Guerreiro, vice-presiden-

te do Sintect-AL e que estará na 
assembleia para deixar o traba-
lhador ciente do que foi discutido 
na reunião com a Mesa Nacional 
de Negociação Permanente.

Portanto, todos à assem-
bleia geral nesta terça-feira para 
deliberar sobre a compensação 
dos dias parados e outros temas 
de interesse da categoria.

Participe da Assembleia Geral. Sua ausência é a
permissão para que os presentes decidam em seu nome.

EDITAL Nº 15/2013

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL, 
situado na Rua do 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 17 de dezembro de 2013, terça-feira, às 19 horas, no estacionamento do Centro de Tratamento de 
Cartas e Encomendas de Maceió (CTCE), localizado a Avenida Durval de Góes Monteiro, bairro de 
Tabuleiro, 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 o seguinte assunto 
constante na pauta:

1 – Encaminhamentos da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP);

2 - Outros encaminhamentos.

Maceió, 12 de dezembro de 2013.

Altannes Cleidy Vieira Holanda

Presidente
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