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Categoria analisará Pauta de
Reivindicações em Assembleia Geral
Comando Nacional de Negociação será referendado

C

omeçou! Nesta quarta-feira,
em Assembleia Geral, a categoria estará dando o pontapé inicial da Campanha Salarial
2011. O encontro será a partir das
19 horas na sede do Sintect-AL e
deverá reunir trabalhadores da
capital e interior para avaliar a Pauta
Nacional de Reivindicações e referendar os nomes dos membros do
Comando Nacional de Negociação

da Fentect.
Para o presidente do SintectAL, José Balbino dos Santos, a presença da categoria, inclusive dos
atendentes comerciais e OTT's, é
fundamental neste início de Campanha Salarial já que a empresa
mede a mobilização pelas participações nas assembleias. “Precisamos dizer para os Correios que
este ano os trabalhadores mais do

EDITAL Nº 08/2011
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 assembléia geral extraordinária, que se
realizará no dia 06 de julho de 2011, quarta-feira, às 19 horas,
na sede do Sintect-AL, situada a Rua Ceará, 206, bairro de
Prado, nesta Capital, 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) Aprovação da Pauta Nacional de Reivindicações;
2) Referendar o Comando Nacional de Negociação da Fentect;
3) Encaminhamentos.
Maceió, 01 de julho de 2011.
José Balbino dos Santos
Presidente

que nunca estarão unidos na luta
por salários e condições dignas de
trabalho, que lutarão por uma empresa justa, igualitária e sempre voltada para os interesses da categoria
e da sociedade. Até a greve, a
melhor maneira de responder aos
Correios é participando das
assembleias e das mobilizações
que iremos realizar.” Finalizou Balbino.

Novos delegados
sindicais tomarão
posse nesta Sexta
O Conselho Deliberativo do
Sintect-AL definiu que a posse dos
novos delegados sindicais, eleitos na
capital e no interior, será nesta sextafeira (08/07), a partir das 19 horas, no
auditório Lourival dos Santos (sede do
Sintect-AL). Segundo a programação, o
presidente José Balbino coordenará a
cerimônia e juntamente com os convidados darão posse aos novos membros do Conselho Deliberativo.
Na ocasião será oferecido um
coquetel de boas vindas para as novas
lideranças, neste que será um momento
de conscientização para a campanha
salarial e de confraternização para a
categoria da capital e interior.
Compareça e prestigie esse momento de renovação do Sintect-AL.

