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Assembleia geral discutirá
mudanças no Plano de Saúde
Cobranças de mensalidades acabarão com assistência médica nos Correios

O

Sintect-AL realizará assembleia geral nesta quinta-feira, 30 de março, a
partir das 19 horas, em sua sede
administrativa, para discutir e deliberar sobre as decisões da Comissão Paritária de Saúde dos
Correios.
Como todos já sabem, o
presidente da ECT, Guilherme
Campos, anda ameaçando a categoria com a implantação arbitrária e unilateral da cobrança de
mensalidade do plano de saúde já
a partir do mês de abril. Caso essa ameaça se confirme, em curto
prazo, milhares de trabalhadores
não poderão pagar e perderão as
assistências médica e odontológica da empresa.
Essa medida insana e descabida faz parte da iminente intervenção da ECT na Postal Saúde
para prejudicar os ecetistas no
momento em que a categoria exige a participação na governança
da assistência médica e odontológica.
Os trabalhadores ainda reivindicam a volta do CorreioSaúde,
o retorno dos ambulatórios médicos, e principalmente, nenhum
pagamento de mensalidade ou
aumento no compartilhamento do
Plano de Saúde.
Para o Sintect-AL, a administração de Guilherme Campos
e o governo ilegítimo de Michel
Temer vem promovendo o desmonte e a dilapidação dos Cor-

reios para justificar a retirada de
direitos da categoria enquanto repassam religiosamente milhões
de reais para a União, patrocinam
times de futebol, contratam consultorias e promovem viagens de
“serviço” (ou seria de turismo?) de
gestores para o exterior, além de
outros gastos desnecessários
que esvaziam os cofres da ECT.
Diante desses abusos, todos sabem que a alta gestão dos
Correios não está preocupada
com o a saúde financeira da empresa nem com o emprego dos
trabalhadores. São “aventureiros”
que chegaram para ganhar altos
salários e entregar a empresa pa-

ra a inciativa privada sem um pingo de peso na consciência por estar destruindo um patrimônio do
povo brasileiro e jogando milhares de ecetistas na rua da amargura.
Para combater o desmonte
dos Correios e o massacre de
seus trabalhadores, a união é
fundamental. Precisamos manter
nossos empregos e um plano de
saúde justo para todos. A participação assídua nas assembleias
e movimentos de protestos é imprescindível para que o caos e as
medidas “diabólicas” de Guilherme Campos sejam barrados definitivamente dentro da ECT.

EDITAL Nº 06/2017
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e
Telégrafos em Alagoas – SINTECT-AL, situado a Rua do 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 30 de março de
2017, quinta-feira, às 19 horas, na sede social do Sindicato, localizada na
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
decidir sobre o seguinte assunto constante na pauta:
1 – Deliberação sobre as decisões da Comissão Paritária do Plano de
Saúde;
2 – Outros Encaminhamentos.
Maceió, 24 de março de 2017.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

