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Assembleia Geral discutirá
rumos da campanha salarial
Encontro apresentará Pauta Nacional de Reivindicação e Comando de Negociação da categoria

N

esta quinta-feira (02) a
categoria dos Correios em
Alagoas terá um encontro.
Os trabalhadores se reunirão em
assembleia geral, a partir das 19
horas, para dar continuidade as
discussões sobre a Campanha
Salarial 2020/2021. Lembrando
que o período de negociação se
encerra em 01 de agosto e a categoria precisa estar pronta para
lutar na defesa das conquistas já
asseguradas no atual Acordo
Coletivo de Trabalho.
Embora oficialmente as
negociações entre os ecetistas e
a ECT terminem em 01 de agosto,
o Sintect-AL está pronto para
defender a Pauta Nacional de
Reivindicações e auxiliar o Comando Nacional de Negociação
na defesa dos interesses da Categoria.

Este ano uma novidade, em
razão da excepcionalidade do
Coronavírus, o Sintect-AL, pensando na proteção e visando preservar a saúde dos trabalhadores, possibilitará a participação
virtual na assembleia pelo endereço eletrônico https://web.

EDITAL Nº 03/2020
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas –
SINTECT-AL, situado na Rua Ceará, 206 – bairro de Prado – Maceió/AL, vem, através de seu
representante legal, convocar todos os trabalhadores para participarem da assembleia geral
extraordinária presencial no Sindicato e virtual pela plataforma digital ConferênciaCorp através do
link https://web.conferenciacorp.com.br/sintectal, que se realizará no dia 02 de julho de 2020, quintafeira, às 19 horas, com transmissão ao vivo a partir da sede do Sintect-AL, localizada na Rua Ceará,
206 – Prado – nesta Capital, em primeira convocação, com 50% dos trabalhadores, e às 19 horas e
30 minutos, em segunda e última convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes,
para deliberar sobre o seguinte assunto constante na pauta:
1- Aprovar a Pauta Nacional de Reivindicação e Mobilização;
2- Referendar o Comando Nacional de Negociação;
3- Outros encaminhamentos.
Maceió, 26 de junho de 2020.
Alysson de Oliveira Valêncio Guerreiro
Presidente

conferenciacorp.com.br/sintectal.
Momentos antes do início de
nosso encontro, todos deverão
ficar atentos, pois este link e a
senha de acesso à assembleia
geral estarão disponíveis no site
do Sindicato e em nossas redes
sociais para que você não fique
de fora e ajude na conquista de
uma campanha salarial vitoriosa
para todos os trabalhadores dos
Correios.
Mais que nunca, a forte participação da categoria nos encontros e nas decisões coletivas
do Sindicato será imprescindível
para o sucesso do novo Acordo
Coletivo de Trabalho. Embora estejamos em tempos de pandemia
e ameaças ao salário e emprego,
a participação firme e unificada de
cada trabalhador será decisiva
para a vitória de todos.
Com o lema “Só a luta muda
a vida!” marche conosco em mais
essa batalha.

