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Categoria se reunirá em Assembleia
Geral nesta terça-feira
Trabalhadores poderão decretar greve por tempo indeterminado
Todos os ecetistas estão convocados para participar da assembleia geral de hoje à noite, em frente
ao CTCE, a partir das 19 horas, para
definir de uma vez por todas os rumos da PLR 2010.
Na última assembleia do dia
19 de abril, os trabalhadores aprovaram os critérios estabelecidos pela ECT para pagamento da PLR de

Dia do OTT
No último dia 24 de abril,
em pleno domingo de Páscoa,
comemorou-se o Dia do Operador de Triagem e Transbordo. Ao longo dos anos, a luta
desses companheiros tem sido
árdua. Há muito tempo todos
lutam por um CTCE com plenas condições de trabalho e
mais seguro, por maior reconhecimento e respeito da ECT e
de seus gestores.
Portanto, entendendo cada companheiro e companheira OTT's como trabalhadores
fundamentais na luta de toda a
categoria, o Sintect-AL parabeniza a todos pela data comemorativa e, ao mesmo tempo, pede
um engajamento cada vez
maior na guerra diária por mais
dignidade e melhores condições de trabalho para todos os
trabalhadores.
Parabéns a todos os guerreiros e guerreiras pela passagem do seu dia!

2010 e encaminharam para a Campanha Salarial deste ano os critérios
para o pagamento da PLR em 2012.
Entretanto, os Correios ainda não
apresentaram nenhuma outra
contra proposta excluindo o GCR
como critério dos cálculos para
pagamento da participação nos
lucros e resultados de 2011.
Diante desse descaso da

ECT com os trabalhadores, resta agora definir os rumos dessa discussão na assembleia de hoje à noite e
encaminhar para uma grande greve
geral por tempo indeterminado em
todo o Brasil seguindo orientação do
movimento sindical e da categoria
em nível nacional.
Compareça, sua presença é
fundamental!

EDITAL Nº 05/2011
ASSEMBLÉIA 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 a uma assembléia geral extraordinária, que se
realizará no dia 26 de abril de 2011, terça-feira, às 19 horas, no
Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE),
situado a Av. Durval de Góes Monteiro, 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) Greve por tempo indeterminado;
2) Encaminhamentos.
Maceió, 20 de abril de 2011.
José Balbino dos Santos
Presidente

