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Domingo teremos o V Torneio
Ecetista de Futebol

E

Novo campeão será conhecido no clube da Arco

stá tudo pronto. O V Torneio Ecetista de Futebol
será neste domingo, no
clube da Arco, a partir das 10 horas. Este ano a disputa promete
ser acirrada, pois os setores já
estão se organizando para levar
o troféu de campeão para casa.
Além do torneio, a categoria se
confraternizará num dia de lazer
quando companheiros da capital
e do interior estarão colocando a
conversa em dia, inclusive debatendo questões da Campanha
Salarial acompanhados por um
serviço de Buffet para melhor
atendê-los.
O torneio faz parte do calendário de atividades do Sindi-

cato e já é tradição entre os trabalhadores dos Correios em Alagoas que, todos os anos, pres-

tigiam o evento e se solidarizam
enquanto categoria.
Este ano, o Sintect-AL pede que você leve apenas seus
dependentes legais e, para isso,
estará disponibilizando transporte com horário de saída do primeiro ônibus as oito horas e trinta
minutos e do segundo ônibus às
nove horas. A concentração dos
veículos será na agência dos
Correios do Tabuleiro passando
pelo CTCE e Agência Central
(localizada na Rua do Sol) rumo a
Marechal Deodoro.
Participe! Passe um domingo de lazer na Arco com seus
dependentes e prestigie nossa
atividade.

Primeira proposta da ECT é
ridícula e ofende categoria
Após dois anos sem negociação salarial, a ECT volta a brincar
com os trabalhadores ao apresentar
uma proposta irrisória que não atende as necessidades da categoria. O
reajuste de apenas R$ 1,50 no vale
alimentação foi o estopim para que
os trabalhadores ficassem indignados com o descaso dos Correios na
Campanha Salarial desse ano.
O pouco caso não fica somen-

te no valor do vale-alimentação, o
vale-cesta também sofreu, pela
proposta, reajuste insignificante
chegando aos míseros R$ 8,00
fechando com um total de R$
138,00.
Para o presidente do SintectAL, José Balbino dos Santos, é inadmissível que após a lucratividade
dos Correios no primeiro semestre
ter batido todos os recordes, a

empresa venha com uma proposta
vergonhosa para os trabalhadores.
Percebe-se, portanto, que as
negociações começaram de mal a
pior e que a própria empresa, em
virtude da falta de seriedade com
que vem tratando o tema, leva o
trabalhador a união em torno da
Campanha Salarial em virtude da
falta de seriedade com que vem
tratando o tema.

