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Sexta-feira é dia de Assembleia Geral
para avaliar proposta da ECT
Reajuste de 3% afronta categoria e fortalece trabalhadores para greve

O

Sintect-AL estará realizando assembleia geral
nesta sexta-feira para
que a categoria avalie e rejeite a
péssima proposta de 3% apresentada pela empresa ao Comando Nacional de Negociação.
Os trabalhadores se reunirão na
sede do Sintect-AL, a partir das
19 horas, e lotarão o auditório
Lourival dos Santos para dizer
NÃO a arrogância dos negociadores da ECT que descaradamente se irritam quando o Comando critica a vergonhosa proposta dos Correios.
Seguindo orientação da
Fentect todos os trabalhadores
deverão rejeitar a proposta da
empresa porque os 3% não repõem a inflação do período e sequer chegam perto dos 43,7%
pedidos pela categoria. Outro
ponto polêmico é a modificação
da cláusula 11 do acórdão do

TST, pois não deixa bem claro o
que a empresa pretende com essa alteração – o que pode significar um verdadeiro golpe no plano de saúde dos trabalhadores.
Ainda na sexta-feira todos
estarão discutindo uma moção
de repúdio para os negociadores
dos Correios que não aceitam a
filmagem das reuniões de negociação porque não querem dar
publicidade às espertezas e ao
pacote de maldades que estão
preparando para a categoria. Um
verdadeiro golpe que empobrecerá mais ainda uma classe já
tão combalida pelos baixos salários, pela falta de segurança e
pelas péssimas condições de trabalho.
Portanto, na assembleia
geral de sexta-feira, antecipada
pelo Sintect-AL, os trabalhadores rejeitarão essa abominável
proposta e Alagoas será o pri-

RESPEITO AOS TRABALHADORES, SIM!
SALÁRIOS DE FOME, NÃO!

Ação contra o INSS
O Sintect-AL solicita aos interessados em acionar a justiça
para recuperar descontos indevidos feitos pelo INSS que
urgentemente preencham a autorização disponível em seu site:
http://www.sintect-al.com.br/mostra_noticia.aspx?cod=1455 e
encaminhe-a para nossa sede com cópia do documento de
identidade para as providências cabíveis. Lembramos que
estamos no prazo limite para o envio das autorizações ao
escritório jurídico responsável pela ação. Maiores informações
3326-4454.

meiro estado a desmascarar os
negociadores da empresa que
debochadamente afirmam que a
proposta será aprovada pela categoria e não aceitam o calendário de reuniões apresentado pelo
Comando Nacional de Negociação.

EDITAL Nº 06/2012

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e
Te l é g r a f o s e m A l a g o a s –
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 10 de
agosto de 2012, sexta-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 os seguintes assuntos constantes na pauta:
1- Avaliação da Proposta da ECT;
2- Encaminhamentos.
Maceió, 08 de agosto de 2012.
Sérgio Rubião da Silva
Presidente

