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Delegados para o CONTECT e
Encontro de Nacional de Mulheres
serão escolhidos nesta terça-feira

O

Sintect-AL convoca todos
os sindicalizados para a
assembléia geral que elegerá os delegados do XII
CONTECT e do XVIII Encontro
Nacional de Mulheres. Os eventos acontecerão em maio e junho
após os trabalhadores definirem
os nomes que representarão Alagoas nos dois encontros.
O CONTECT acontece a
cada três anos e será realizado
em Luziânia/GO, de 16 a 20 de
junho. Desta vez, os temas a serem discutidos pelos delegados
eleitos na base serão: a reestruturação dos Correios, a definição
do plano de lutas e as alterações
estatutárias da Fentect. A campanha salarial deste ano também
será discutida no CONTECT.
Portanto, o Sintect-AL pede a todos que tragam para a assembleia sugestões que ajudem na
elaboração da nova pauta nacional de reivindicações. No final,
elas serão repassadas para os
delegados eleitos e serão defendidas no Congresso.
Durante o evento, a nova
diretoria colegiada da Fentect e o
Conselho Fiscal serão eleitos para conduzir o movimento sindical
ecetista no triênio 2015/2018. A
eleição implica diretamente na
escolha do novo secretário geral
da Federação, cargo de maior representação dos trabalhadores
em nível nacional.
Ainda na assembléia desta
terça-feira, os presentes esco-

lherão uma companheira para representar as trabalhadoras dos
Correios no Encontro Nacional de
Mulheres, que acontecerá nos
dias 25, 26 e 27 de maio de 2015,
também em Luziânia.
Vale lembrar que qualquer
membro da categoria pode candidatar-se a delegado para ambos os eventos, desde que esteja
devidamente sindicalizado e em
dia com suas obrigações sindi-

cais. A assembleia ocorrerá nesta
terça-feira, dia 14 de abril, a partir
das 19 horas, na sede do SintectAL. Confira o Edital em nossa página da web pelo endereço eletrônico http://www.sintect-al.
com.br/mostra_noticia.aspx?cod
=2344.
Participe! Eleja seus representantes, faça valer sua opinião
e nos ajude na Campanha Salarial que se aproxima.

EDITAL Nº 03/2015
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 14 de abril de 2015, terça-feira, às 19 horas, na sede do
SINTECT/AL, situada a Rua Ceará, 206, bairro do 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) Escolha de delegado(a)s para o XII CONTECT;
2) Escolha de delegada para o XVIII Encontro Nacional de
Mulheres;
3) Outros Encaminhamentos.
Maceió, 07 de abril de 2015.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

