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Privatização dos Correios e perda
de direitos ameaçam categoria
Assembleia geral desta quinta-feira refletirá Campanha Salarial e luta dos trabalhadores

C

hegou a hora! O momento é
de luta pela manutenção e
ampliação dos direitos trabalhistas e contra a privatização da
ECT. Para isso, o Sintect-AL estará
realizando assembleia geral nesta
quinta-feira (21) para referendar o
Comando Nacional de Negociação e
Mobilização, a Pauta Nacional de
Reivindicações e escolher o representante de Alagoas para participar
das negociações com a ECT em
Brasília.
O encontro será na sede do
Sindicato, a partir das 19 horas, e
contará com a presença dos companheiros da capital e interior que

deverão lotar a assembleia para repudiar o plano entreguista do governo Temer para privatizar a empresa.
Neste que é o momento mais
difícil e preocupante da história dos
Correios, sua participação nas assembleias é imprescindível para fortalecer a luta e impedir a destruição
da ECT pelo atual governo, além de
assegurar uma campanha salarial
vitoriosa mantendo e ampliando
nossos direitos.
Para isso, ecetistas da área
operacional e administrativa, do
menor ao mais alto cargo precisam
unir forças para barrar a privatização
em curso. Caso contrário não restará

EDITAL Nº05/2016
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 à
assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 21 de julho de
2016, quinta-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 o seguinte assunto constante na pauta:
1 – Avaliar e Referendar a Pauta Nacional de Reivindicações e o
Comando Nacional de Negociação e Mobilização;
2 – Escolha do representante de Alagoas no Comando Nacional de
Negociação e Mobilização;
3 - Outros Encaminhamentos.
Maceió, 15 de julho de 2016.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

“pedra sobre pedra” e milhares de
trabalhadores de todos os níveis
profissionais amargarão um futuro
sombrio quanto a manutenção dos
direitos e do emprego na ECT. Portanto, não há ilusão. O momento é
gravíssimo e requer da categoria a
unidade para barrar as mazelas que
já estão sendo implantadas no setor
postal.
Há tempos o Sintect-AL vem
alertando que os ecetistas estão
diante de graves retrocessos e após
as mudanças ocorridas na ECT e as
últimas declarações de Michel Temer
de que “não é difícil privatizar os
Correios”, só nos resta fortalecer a
luta para salvar milhares de empregos e garantir a sobrevivência de
nossas famílias.
Para os companheiros e companheiras que continuam indiferentes a tudo o que está acontecendo
não há outra alternativa, estamos no
mesmo barco e se esconder do debate ou ficar alheios as ameaças da
privatização será um caminho sem
volta que levará ao fim da ECT e a
perda e precarização de milhares de
empregos. Logo, não adianta ficar no
conforto do ar-condicionado ou na
ilusão de que é inatingível, pois se os
Correios forem privatizados, o desemprego ou a conhecida precarização da iniciativa privada chegará para todos.
Portanto, o Sintect-AL evoca
em todos a consciência de classe
antes que seja tarde demais. Aos
ecetistas, sem exceção, é preciso
RESISTIR, LUTAR E LUTAR!
Assembleia geral nesta quintafeira, às 19 horas, na sede do
Sintect-AL.

