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Assembleia geral decretará
estado de greve nesta terça-feira
ECT não negocia e ignora proposta dos trabalhadores

O

Sintect-AL estará realizando assembleia
geral nesta terça-feira (01), no estacionamento
do CTCE, a partir das 19 horas, para deliberar sobre estado de greve. O encontro
servirá para que a categoria
atualize as informações relacionadas à Campanha Salarial e alerte a ECT sobre à
falta de negociação, as
prejudiciais mudanças no
plano de saúde, com a imposição de mensalidade aos
ecetistas e a falta de interesse em avançar em cláusulas importantes para a categoria.
O momento é de união
e participação de todos para
barrar o pacote de maldades
que a empresa pretende para a categoria e que trará
sérios prejuízos ao longo dos
próximos anos, a exemplo
da Postal Saúde, agora com
pagamentos mensais e compartilhamento, ou até a suspensão do direito a assistência médica para os novos
contratados pelos Correios.
Portanto, todos à assembleia e já preparados para brevemente decretar uma
grande greve geral. Até porque, historicamente greve é
a única linguagem que a empresa entende para respeitar
os trabalhadores.

EDITAL Nº 09/2015
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas –
SINTECT-AL, situado a Rua Lourival Vieira Costa, 78 – 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 01 de setembro de 2015, terça-feira, às 19
horas, no estacionamento do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Maceió,
localizado na Avenida Durval de Góes Monteiro, nº 7037, bairro de Tabuleiro, 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 – Decretação de Estado de Greve;
2 – Outros Encaminhamentos.
Maceió, 25 de agosto de 2015.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

