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Assembleia de hoje discutirá
desconto assistencial

A

Trabalhadores decidirão sobre as próximas ações do Sintect-AL

pós a campanha salarial
desse ano, chegou a hora de
a categoria discutir as despesas com o movimento grevista e
avaliar a necessidade do desconto
assistencial. O que ficar decidido
esta noite refletirá nas próximas
ações do movimento dos trabalhadores ecetistas em Alagoas, já que
para executá-las haverá a necessidade de recursos. Para isso, o
Sintect-AL estará realizando assembleia geral esta noite, a partir das 19
horas, em sua sede administrativa,
para tratar sobre o tema.
A ideia do desconto visa equilibrar as contas do Sindicato, já que
houve grande investimento financeiro para a realização da greve
deste ano. Os recursos foram aplicados na capital e nos principais
centros do interior, a exemplo de
Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo e demais municípios. Portanto, “a categoria teve toda a estrutura
necessária para a solidificação do
movimento paredista, chegou o momento de compartilhar temporariamente uma pequena parte de suas
conquistas com a instituição que
sempre representou e defendeu os
interesses dos trabalhadores dos
Correios em Alagoas. Declarou
Eraldo Melo, secretário de Finanças
do Sintect-AL.
Além dos investimos na greve,
o Sintect-AL assegurou a permanência em Brasília, do companheiro
Abraão, representante dos ecetistas
alagoanos no Comando Nacional de
Negociação, e ao longo do período
contribuiu com parte de sua receita
para que a Federação mantivesse
toda a estrutura necessária para
organizar o movimento em nível
nacional.

Uma vez o desconto aprovado, seu percentual e recolhimento
serão definidos pelo próprio trabalhador durante a assembleia geral.

Portanto, participe, esclareça suas
dúvidas e contribua com a continuidade dos trabalhos em prol da
categoria ecetista de Alagoas.

Sintect-AL lutará na Justiça para que trabalhadores
afastados tenham benefícios garantidos
O Sintect-AL, por meio de
sua assessoria jurídica, estará
ajuizando na Justiça do Trabalho
ação para garantir aos trabalhadores afastados por acidente de
trabalho a manutenção dos benefícios que eles tinham quando no
pleno desempenho de suas atividades profissionais.
No momento o trabalhador
que se torna beneficiário do INSS
por motivo de acidente durante a
execução das atividades laborais,
após três meses, perdem alguns
benefícios fornecidos pela ECT.
“O cerceamento caracteriza uma
penalidade para quem se acidentou defendendo os interesses dos

Correios. Isso não é justo e vamos
procurar defender esses companheiros que hoje passam por
dificuldades ajuizando ação para
que eles tenham seus direitos reparados.” Declarou José Balbino,
presidente do Sintect-AL.
Os trabalhadores sindicalizados que tenham interesse em
fazer parte da ação, deverão comparecer a sede do Sindicato na
terça-feira, a partir das 15 horas, e
colher maiores informações com o
advogado Tácio Cerqueira. Se
preferir poderão ligar para o telefone 3326-4454 e conversar diretamente com o assessor jurídico.

EDITAL Nº 10/12
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 08 de novembro de 2012, quinta-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:
1- DescontoAssistencial;
2- Encaminhamentos.
Maceió, 05 de novembro de 2012.
José Balbino dos Santos
Presidente

