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Sintect-AL fará assembleia
para escolha de delegados do
Conrep e Encontro de Mulheres
O evento será nesta sexta-feira na sede do Sindicato

O

s trabalhadores dos Correios em Alagoas estarão
se reunindo em assembleia geral na noite desta sextafeira (13/06), na sede do SintectAL, para escolha da delegada que
participará do XVII Encontro de
Mulheres e dos delegado(a)s que
representarão Alagoas no XXXII
Conselho de Representantes da
Fentect, a ser realizado de 16 a 19
de julho, em Luziânia - GO.
O CONREP ocorre anualmente e visa reunir representantes da categoria de todo o país para discutir assuntos de interesse
dos ecetistas. Este ano, um dos
temas será a postura do TST nas
decisões contrárias aos interesses dos trabalhadores e as alternativas que o movimento sindical
deverá buscar para impedir a precarização do trabalho e a supressão de direitos na empresa. Ainda
no encontro serão definidos os rumos do movimento sindical por
mais um ano e a Pauta Nacional
de Reivindicações.
O XVII Encontro Nacional de
Mulheres também será em Luziânia - GO no mês de julho, sendo
que os dias ainda serão definidos
pela organização do evento.O encontro tem o propósito de discutir
temas referentes à mulher ecetista, além de refletir sobre os problemas diários e buscar soluções
coletivas que beneficiem as trabalhadoras nos Correios.

EDITAL Nº 08/2014
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 13 de junho de
2014, sexta-feira, às 19 horas, na Sede do Sintect-AL, localizada a Rua Ceará, nº 206,
bairro de 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 – Escolha de Delegado(a)s para o XXXII CONREP;
2 – Escolha de Delegada para o XVII Encontro de Mulheres.
3 - Outros Encaminhamentos.
Maceió, 07 de junho de 2014.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

Posse dos Delegados Sindicais

Os delegados sindicais eleitos em maio tomaram posse na noite
da última sexta-feira (06) na sede administrativa do Sintect-AL. Em
clima de alegria e muita disposição para a luta, trabalhadores da capital
e interior prestigiaram o evento e deram boas vindas as novas
lideranças sindicais.

