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Assembleia Geral para escolha
de delegado(a)s do XIII Contect
Campanha Salarial e combate a privatização serão temas prioritários.
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noite desta quarta-feira (04)
será fundamental para a categoria dos Correios. Reunidos em Assembleia Geral, na sede
do Sintect-AL, a partir das 19 horas,
os trabalhadores elegerão seus representantes para participar do XIII
Congresso dos Trabalhadores da
Empresa de Correios e Telégrafos
(Contect) e deliberarão sobre o desconto assistencial para arcar com as
despesas relacionadas aos gastos
das últimas lutas na defesa do plano
de saúde, a Campanha Salarial e
com o próximo Congresso Estadual
dos Trabalhadores dos Correios em
Alagoas, a ser realizado em junho
deste ano.
O Contect, que será realizado
em Brasília, de 31 de maio a 02 de
junho, dará início a Campanha Salarial 2018. Durante o evento, a nova
Pauta Nacional de Reivindicações

R

será discutida e a nova diretoria colegiada da Fentect será eleita pelos
delegados que representam a categoria nos estados. A eleição implica diretamente na escolha do novo
secretário geral da Federação, cargo
com maior representação dos trabalhadores em nível nacional.
Somente os presentes na As-

sembleia poderão candidatar-se a
delegado(a) para o XIII Contect.
Para isso, precisam estar devidamente sindicalizados e em dia com
suas obrigações sindicais. Confira
em nosso site, pelo endereço eletrônico www.sintect-al.com.br, o
Informe da Fentect relacionado ao
XIII Contect.

EDITAL Nº 03/2018
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 04 de abril de 2018, quarta-feira, às 19
horas, na sede do Sintect-AL, situada a Rua Ceará, 206, bairro de 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 XIII Contect;
2) Desconto Assistencial;
3) Outros encaminhamentos.
Maceió, 29 de março de 2018.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

