TE

SIN

t

a
ci
ên

Re

s
si

e

FILIADO A

Edição Nº 83 - Setembro de 2012

-AL
CT

!

ta
Lu

FILIADO A

Gazeta Ecetista
R

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
TRABALHADORES
CENTRAL

Rua Ceará, 206, Prado - Maceió-AL. CEP:57010-350 - Telefax: (082) 3326-4454 - E-mail: sintect-al@uol.com.br - Site: www.sintect-al.com.br

Correios de Alagoas poderão
entrar em greve nesta terça-feira
Assembleia geral na segunda definirá rumo da Campanha Salarial

J

á está tudo pronto para a
assembleia geral dos trabalhadores dos Correios na
noite desta segunda-feira quando a categoria poderá entrar em
greve por tempo indeterminado a
partir de terça (10/09). O encontro se dará no estacionamento do
Centro de Tratamento de Cartas
e Encomendas dos Correios, a
partir das 19 horas, e deverá estar lotado por trabalhadores que
soberanamente decidirão os
rumos da campanha salarial deste ano.
O que se sabe é que há uma
grande insatisfação com os 5,2
% de reajustes oferecidos pelos
Correios e uma enorme revolta
com as manobras da empresa
para tirar benefícios do plano de
saúde que atende milhares de
trabalhadores e dependentes por
todo Brasil.
Segundo o secretário-geral
do Sintect-AL, Altannes Holanda,
“a empresa está tentando de todas as formas prejudicar a categoria para obter mais lucros e
explorar mais ainda a mão de
obra existente nos Correios. Esse ano os trabalhadores só veem
retrocessos no que a ECT está
oferecendo e não há qualquer
contra partida decente por parte
da empresa para se evitar uma
greve geral.”
Para Sérgio Rubião, presidente do Sindicato, caso a empresa não melhore sua proposta,
uma greve geral será inevitável.
“Os trabalhadores estão flexíveis

ao extremo para encontrar uma
saída negociada e vem demonstrando isso durante toda a Campanha Salarial. A decisão final
agora só depende dos Correios
e, caso ela não chegue de maneira favorável à categoria, faremos uma das maiores greves
gerais já vista na ECT. Ainda segundo o presidente, diante de tudo o que vem acontecendo o
Sintect-AL tem certeza de que a
sociedade alagoana compreenderá e apoiará a greve dos trabalhadores.
A decisão final é sua, compareça a assembleia e diga aos
Correios que os trabalhadores já

ASSEMBLEIA GERAL
SEGUNDA-FEIRA
(10/09/2012)
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estão prontos para a luta caso a
empresa insista nos 5,2% de reajuste e no atentado contra o plano de saúde de milhares de ecetistas.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e
Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL, situado na Rua do Ceará, 206 –
Prado – Maceió/AL, vem, através de seu representante legal, convocar
todos os trabalhadores em sua base territorial a comparecerem a
assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 10 de setembro de
2012, segunda-feira, às 19 horas, no GCTE, 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 – Deflagração de greve por tempo indeterminado a partir de 0h do dia
11 de setembro de 2012;
2 – Encaminhamentos.
Maceió, 06 de setembro de 2012.
Sérgio Rubião da Silva
Presidente

