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Sintect-AL convoca categoria
para assembleia nesta terça-feira

Trabalhadores definirão rumos da Campanha Salarial

O
Sintect-AL convoca todos 
os ecetistas para partici-
par da assembleia geral, a 

ser realizada nesta terça-feira 
(03), na sede do Sindicato, para 
tratar de questões referentes a 
Campanha Salarial.

Após reunião com o Tribu-
nal Superior do Trabalho e aceitar 
a proposta de prorrogação do 
atual Acordo Coletivo, os ecetis-
tas foram surpreendidos na tarde 
da última sexta-feira (30) com a 

notícia de que os Correios não 
concordaram com a prorrogação 
das negociações e encerraram o 
diálogo.  

Atualmente a única propos-
ta da empresa é jogar o trabalha-
dor na vala da precarização 
salarial e da retirada de direitos a 
fim de tornar a ECT atraente para 
a imediata pr ivat ização e 
destruição dos serviços postais.

Diante dos últimos aconteci-
mentos não há alternativa a não 

ser intensificar o diálogo com os 
trabalhadores e a sociedade para 
traçarmos coletivamente as pró-
ximas ações visando defender os 
Correios públicos, os salários, os 
empregos e as conquistas his-
tóricas dos ecetistas. Para isso, é 
necessário que todos estejam 
presentes na assembleia desta 
terça-feira para uma análise do 
que vem ocorrendo e, com muita 
maturidade, decidir o que deve-
remos fazer.

EDITAL Nº 10/2019

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 03 
de setembro de 2019, terça-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 Greve por tempo indeterminado;
2 – Outros Encaminhamentos.
 
 

Maceió, 28 de agosto de 2019.
 
 

Alysson de Oliveira Valêncio Guerreiro
Presidente

Ecetistas venham participar da assembleia geral
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