S

c

ia

ên

st

R

i
es

e

a!

t
Lu

FILIADO A

Edição Nº 160 - Agosto de 2018

ANOS

T-

C
TE

IN

FILIADO A

AL

R
CENTRAL ÚNICA
ÚNICA DOS TRABALHADORES
TRABALHADORES
CENTRAL

Gazeta Ecetista

Rua Ceará, 206, Prado - Maceió-AL. CEP:57010-350 - Telefax: (082) 3326-4454 - E-mail: sintect-al@uol.com.br - Site: www.sintect-al.com.br

Categoria decretará greve
por tempo indeterminado
ECT reduz direitos e precariza salários visando a privatização
contra a categoria – resultado de toda uma construção
perversa do governo federal ao afirmar que a culpa pelos
problemas do Brasil é do funcionalismo público.
Portanto, está em suas mãos. Os que nunca lutaram e
sempre fugiram das greves não podem continuar se
escorando nos companheiros que sempre estiveram na
linha de frente. Neste momento é preciso abandonar a falsa
zona de conforto e, no campo de batalha, evitar que vocês
sejam os primeiros a amargar a onda de demissões que se
aproxima.
A responsabilidade é de cada trabalhador, faça a sua
parte e lute por seus direitos, por um correio público, de
qualidade e pela preservação do seu emprego. Terça-feira à
noite, assembleia geral, na sede do Sintect-AL, para dizer
não aos Correios e defender os direitos históricos
conquistados pela categoria.

EDITAL Nº 09/2018
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O

s ecetistas alagoanos estarão reunidos em assembleia geral, na noite desta terça-feira (07), na sede
do Sintect-AL, para rejeitar a vergonhosa proposta
da ECT e decretar greve por tempo indeterminado. O
movimento é nacional e uma resposta à empresa devido a
redução de direitos, a precarização econômica e profissional dos trabalhadores.
Após a última proposta provocativa e inaceitável, a
administração dos Correios debocha dos ecetistas e os
obriga a fazer greve para se defender dos maiores ataques
da história. Nos setores de trabalho o clima organizacional
está insuportável com trabalhadores tensos e preocupados
com a covardia e a falta de reconhecimento da empresa.
A categoria chegou ao limite e não aguenta mais a
precarização, a baixa remuneração e o desmantelo dos
Correios para em seguida ser privatizado. O cenário é
sombrio e não há outra opção a não ser decretar uma
grande greve nacional com a participação de todos. Até
porque, somente a união poderá impedir esse atentado

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 à
assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia
07 de agosto de 2018, terça-feira, às 19 horas, na sede
social do Sintect-AL, 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 deliberar sobre os seguintes
assuntos constantes na pauta:
1 – Avaliar a contraproposta da ECT;
2 – Decretar Greve Geral por tempo indeterminado;
3 – Outros encaminhamentos.
Maceió, 02 de agosto de 2018.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

