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23 anos de Sintect-AL
uma história de conquistas
Instituição está consolidada e é referência nacional

N

o último dia 10 de novembro, o Sintect-AL
completou mais um
ano de existência e de luta.
Símbolo de defesa dos trabalhadores, naquele já distante 10 de novembro de 1988,
após a publicação da maior e
mais bela Carta Magna Brasileira, trabalhadores honrados e cheios de sonhos a
exemplo de Lourival dos Santos, Gilberto Macena, Inácio
Aguiar e tantos outros, transformaram pela coragem a eficiente Associação dos
Trabalhadores dos Correios
(ASCOR) em Sindicato.
Numa mutação imbuída
das esperanças e garantias
trazidas pela mais nova Constituição do Brasil, consolidavase uma categoria de Correios
extremamente combativa contra as remanescentes truculências e arbitrariedades de
um regime militar que, após a
Campanha das Diretas Já e a
redemocratização do país, se
exilou dentro dos Correios
através da temida Escola Superior de Administração Postal, a famosa ESAP, o mais
forte braço repressor da dita-

dura dentro da ECT.
Essa instituição de ensino detinha em seus quadros
instrutores militares, oficiais
do Exército fiéis ao regime que
fazia apologia pela perseguição aos trabalhadores para
consolidar e perpetuar o
regime ditatorial que mais perseguiu os ideais socialista no
Brasil.
Nossa fala sobre a ESAP
não reflete o revanchismo,
nem tão pouco o ódio.
Mas pura e simplesmente a memória, a
História que não pode
ser esquecida. Até
porque, a boa coerência não nos permite
generalizar, pois admitimos que alguns
administradores postais não compartilharam dessa lógica,
trabalharam e ainda
trabalham de forma
justa e honesta sempre
pensando no bom serviço público (pena que
são poucos). Enfim,
neste mês festivo,
vamos pensar no nosso Sintect-AL que

durante 23 anos contribuiu
para o fortalecimento democrático das instituições brasileiras, que sempre defendeu e
honrou os interesses de nossa
categoria.
Sintect-AL, neste mês de
seu aniversário só nos resta
dar-lhes muitas Vivas. A você e
a sua categoria. Portanto, Viva
o Sindicato, Viva aos Trabalhadores e Viva a Democracia!
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Resistência e luta!

Desconto Assistencial será discutido nesta terça-feira
Após uma longa e dispendiosa greve de 28 dias nos meses de
setembro e outubro, a categoria estará avaliando nesta terça-feira, dia
29, na sede do Sintect-AL, a autorização para que seja efetuado desconto assistencial para equilibrar as
contas do Sindicato.
Durante os 28 dias de greve a

EDITAL Nº 13/2011

ASSEMBLEIA 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 assembleia geral extraordinária, que
se realizará no dia 29 de
novembro de 2011, terça-feira,
às 19 horas, em sua Sede
Social, no bairro do Prado 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
o seguinte assunto constante
na pauta:

categoria recebeu toda a assistência possível com alimentação e
transporte para aqueles que vinham de outras cidades além de
outras despesas relacionadas a
campanha salarial. Essa logística,
a maior em todas as greves, também foi estendida para os trabalhadores em várias cidades do

interior e requereu um alto investimento para que fosse viabilizada.
Portanto, o Sintect-AL conta
com a participação de todos os trabalhadores na Assembleia de terça-feira para avaliar a possibilidade do desconto assistencial e esclarecer quaisquer outras dúvidas.

CDD Tabuleiro fará eleição
para delegado sindical
O Sintect-AL estará realizando eleição para delegado sindical no próximo
dia 06 de dezembro, terça-feira, no CDD Tabuleiro. As inscrições já estão
abertas e as urnas providenciadas para que de forma democrática os
trabalhadores possam no seu local de trabalho escolher seu mais novo
representante junto ao Conselho Deliberativo do Sindicato.
A eleição é um momento festivo para os trabalhadores, pois confirma
um ato de democracia e mais uma medida da atual diretoria para a formação de
futuros dirigentes que darão continuidade ao movimento sindical dos Correios
em Alagoas. Segundo o Edital, o candidato eleito nesta eleição complementará
o tempo de delegacia sindical vigente.

EDITAL Nº 12/2011

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA DELEGADO SINDICAL
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de
Correios e Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL, fundamentado nos
permissivos estatutários e legais, vem convocar eleição direta para
escolha de Delegado Sindical no CDD Tabuleiro, eleito por sua base
individualmente, estando abertas as inscrições para registro de
candidaturas a partir da data desta publicação e prolongando-se até o dia
02 de dezembro de 2011 às 18 horas, via solicitação pelo número
telefônico 3326-4454 ou pessoalmente na sede do SINTECT-AL, que
funciona em horário comercial, localizada na Rua do Ceará, 206 – Prado,
nesta Capital.
LOCAL

Nº DE DELEGADOS

CDD TABULEIRO

1

SETOR

CDD

1) Autorização para Desconto
Assistencial;
2) Encaminhamentos.

Somente os filiados ao SINTECT-AL regularmente inscritos
poderão se candidatar a Delegado(a) Sindical, para o local ao qual
pertencem (art. 38, parágrafo 2º do Estatuto Social), eleito para
complementar o mandato vigente, podendo ser renovado.
A eleição realizar-se-á no dia 06 de dezembro de 2011, a partir das
08 (oito) até às 11 horas, quando a urnas será recolhida, na respectiva
data, à sede do SINTECT-AL, apurado os votos, conhecidos e
anunciados os resultados, para posterior posse do eleito.

Maceió, 23 de novembro de 2011

Maceió, 23 de novembro de 2011.

José Balbino dos Santos
Presidente

José Balbino dos Santos
Presidente

