FILIADO A

FILIADO A

Edição Nº 65 - Abril de 2011

-AL
CT

TE

SIN

t

a
ci
ên

Re

s
si

e

!

ta
Lu

R
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
TRABALHADORES
CENTRAL

Gazeta Ecetista

Rua Ceará, 206, Prado - Maceió-AL. CEP:57010-350 - Telefax: (082) 3326-4454 - E-mail: sintect-al@uol.com.br - Site: www.sintect-al.com.br

Sintect-AL celebrará Dia do
Trabalhador com protestos
Categoria está convidada para participar das comemorações na orla de Maceió
Domingo é dia de protestos
e comemorações. Em conjunto
com a Central Única dos Trabalhadores, o Sintect-AL estará
homenageando os ecetistas pelo
1º de Maio – Dia do Trabalhador.
As atividades alusivas a data se
iniciarão domingo, em frente ao
Posto Sete, na praia da Jatiúca, a
partir das nove horas, com a presença de diversos sindicatos protestando contra o descaso do governo do Estado e contra o baixo
reajuste salarial ofertado aos servidores públicos em Alagoas.
Segundo o presidente do
Sintect-AL, José Balbino dos
Santos, o Dia do Trabalhador é
um momento ímpar para a categoria – que deve comparecer em
peso na orla de Maceió – para
protestar contra o sucateamento
da empresa e dizer a sociedade
alagoana que os Correios precisam do apoio e da pressão po-
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pular para se manter público
cumprindo com seu papel social
e prestando um serviço eficiente
e de qualidade a todos.
Para homenagear a categoria, o Sindicato mandou confeccionar camisas e bonés alusivos ao Dia do Trabalhador e

que serão distribuídos aos ecetistas durante as comemorações
de domingo.
Compareça, leve seus familiares, o Sintect-AL conta com
você nas homenagens alusivas
ao seu dia – o Dia do Trabalhador.

Conselho Deliberativo será renovado
com eleições para delegados sindicais
O Conselho Deliberativo do
Sintect-AL passará por processo de
renovação após a realização das
eleições, no mês de maio, para
delegados sindicais na capital e no
interior. As mudanças ocorrem

anualmente e visam renovar os
quadros de lideranças da categoria com a finalidade de preparar
novos dirigentes para, no futuro,
assumirem os rumos da categoria
em Alagoas.

As inscrições começaram
no dia 20 de abril e se estenderão
até o dia 07 de maio. Confira o
edital que rege as regras para o
processo eleitoral no endereço
eletrônico www.sintect-al.com.br.

