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Categoria se reunirá nesta terça-feira
para discutir Campanha Salarial

O

Assembleia também discutirá proposta da PLR 2011

Sintect-AL estará realizando nesta terça-feira
(02/08) mais uma assembleia geral para avaliar o andamento da Campanha Salarial
2011. O encontro também servirá
para a escolha de um(a) delegado(a) que representará a categoria dos Correios na 13ª Plenária Estadual da CUT, quando trabalhadores de todo o estado estarão reunidos para discutirem
questões de interesse de suas
categorias.
A assembleia também avaliará a proposta da ECT para o
pagamento da PLR 2011, já que a
empresa acena com a possibilidade do pagamento de parte da
participação nos lucros já no mês
de dezembro.

O presidente do Sintect-AL,
José Balbino dos Santos, avalia
como importantíssima a presença de todos na sede do Sindicato,
a partir da 19 horas de terça-feira
para mostrar para a empresa que

Primeira reunião do novo
Conselho Deliberativo
Aconteceu no dia 27 de Julho, a primeira reunião do novo Conselho Deliberativo do Sintect-AL. O Conselho é um
dos órgãos de deliberação do Sindicato
composto pelos membros da executiva,
suplentes, Conselho Fiscal e delegados
eleitos na base. Dentre outras atribuições, ao Conselho compete discutir as
deliberações da categoria em todas as
suas instâncias.
Na primeira reunião, os novos delegados sindicais juntamente com a diretoria do Sindicato deliberaram por temas importantes, dentre eles a Campanha Salarial que está em curso, ressaltando a necessidade do engajamento
de todos para que consigamos conquistar e avançar em nossas reivindicações.

a categoria está unida em torno
da Campanha Salarial desse ano
e que não admitirá manobras da
ECT que prejudiquem os trabalhadores no próximo acordo coletivo de trabalho.

EDITAL Nº 09/2011
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 02 de agosto
de 2011, terça-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) Avaliação da Campanha Salarial;
2) Tirada de Delegado(a) para a 13ª Plenária Estadual da CUT;
3) Proposta da ECT para pagamento da PLR/2011.
Maceió, 26 de julho de 2011.
José Balbino dos Santos
Presidente

