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Quarta-feira tem Assembleia
em apoio ao Dia Nacional de Luta
Ecetistas exigirão melhorias salariais e mais segurança

O

Sintect-AL, apoiando orientação
dos movimentos sociais e ao lado
do povo nas ruas, estará realizando assembleia geral nesta quartafeira (10/07) para que a categoria dos
Correios delibere sobre o Dia Nacional
de Luta. A manifestação está prevista
para o dia 11 de julho num movimento
unificado entre as centrais sindicais e os
movimentos sociais de Alagoas.
A assembleia ocorrerá às 19 horas
na sede do Sindicato e deliberará sobre
antigas reivindicações da sociedade, a
exemplo do grito que ecoa das ruas contra a corrupção, por melhorias em saúde,
educação, transporte público, segurança
e moradia.
O evento unificado também servirá para que todos os ecetistas possam
reivindicar suas pautas em favor de maior
segurança nas agências postais e para
os profissionais que realizam distribuição

externa. Além dessas bandeiras, o dia 11
de julho também será em favor da campanha salarial 2013/2014, quando o Sintect-AL protestará contra os últimos fracassos do Postalis, por melhorias salariais, por condições de trabalho e contra o
golpe da ECT no plano de saúde.
Sua participação é importante e
com o apoio dos movimentos sociais, o
Dia Nacional de Luta servirá para fortalecer nossas reivindicações exigindo do
governo federal e da ECT os avanços
necessários para que tenhamos, realmente, um Brasil e uma empresa mais
justos e igualitários, com mais direitos
sociais e com melhor distribuição de
renda.
Portanto, quarta-feira, todos na
assembleia geral para que possamos
discutir nosso apoio à pauta da classe
trabalhadora e da juventude por um
Brasil melhor.

Pauta unificada de todas as
Categorias de trabalhadores
- Redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais, sem redução salarial;
- Fim do fator previdenciário;
- 10% do PIB para a educação;
- 10% do orçamento da União para saúde;
- Valorização das aposentadorias;
- Reforma Agrária e urbana;
- Fim dos leilões do petróleo;
- Contra o PL 4330, que amplia a terceirização;
- Democratização dos meios de comunicação;
- Reforma política e plebiscito;
- Contra a aprovação do Estatuto do Nascituro;
- Contra a repressão e criminalização dos
movimentos sociais;
- Pela punição dos torturadores da ditadura;
- Redução imediata da tarifa dos ônibus de
Maceió para R$ 2,10;
- Passe Livre Já!;
- Estatização do transporte; e
- Fim da violência contra a juventude negra!

EDITAL Nº 007/2013
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 assembleia geral
extraordinária, que se realizará no dia 10 de julho de 2013,
quarta-feira, às 19 horas, na sede do SINTECT/AL, situada a
Rua Ceará, 206, bairro de Prado, nesta capital, 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) Mobilização no Dia Nacional de Luta;
2) Outros encaminhamentos.
Maceió, 05 de julho de 2013.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

