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Dia 26 de maio é dia Nacional
de Paralisação nos Correios
Categoria cruzará os braços por um dia após a assembleia geral de terça-feira

E

m continuidade a assembleia
geral ocorrida no último dia
17 de maio, que rejeitou a
proposta de PLR da ECT e aprovou
o indicativo de paralisação para 26
de maio em protesto contra o processo de reestruturação da empresa para Correios S/A, o não cumprimento da cláusula 17 do ACT2009/2011 e pela falta de informação sobre o tema, o Sintect-AL
estará realizando mais uma assembleia geral no dia 25, terça-feira,
para deliberar por um dia de paralisação a partir da zero hora do dia 26.
A assembleia será realizada no
estacionamento do CTCE, a partir
das 19 horas, e contará com a participação dos trabalhadores da capital e interior.
Em pesquisa realizada pelo
Sindicato no seu site www.sintectal.com.br a maioria absoluta da categoria discorda das transformações as quais a empresa poderá ser
submetida por entender que elas
poderão ser prejudiciais aos trabalhadores pondo em risco conquistas
históricas dos ecetistas.
O mais grave é que atualmente não há a mínima transparência por parte do governo e da ECT
em relação as mudanças, uma vez
que os documentos referentes ao
Correios S/A não são disponibilizados para a Fentect e os sindicatos.
Ou seja, a empresa guarda “a sete
chaves” todas as informações e teme que a categoria tenha acesso ao
projeto de mudanças e pressione
para que ele não seja levado adiante.
Vale lembrar que no caso de
sucesso do projeto de transformação dos Correios, o seu emprego
estará em jogo, pois a empresa re-

cuperará o direito
de demitir sem
motivação qualquer trabalhador
independentemen-

te do cargo que
esteja ocupando.
Portanto,
é compromisso
de todos os funcionários dos Correios, desde o gerente até o mais
novato funcionário da área operacional, comparecer a assembleia geral e participar
do Dia Nacional de Paralisação lutando pela continuidade dos Correios como uma empresa 100% per-

tencente ao povo brasileiro e, consecutivamente, pela manutenção do
emprego de aproximadamente 115
mil trabalhadores.

EDITAL Nº 08/2010

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 assembléia geral extraordinária, que se
realizará no dia 25 de maio de 2010, terça-feira, às 19 horas, no Estacionamento
do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas – CTCE, bairro de
Tabuleiro do Martins, 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) Deflagração da paralisação de 24 horas a partir de 0h00 do dia 26 de
maio de 2010;
2) Encaminhamentos.
Maceió, 20 de maio de 2010.
José Balbino dos Santos
Presidente

