Maceió, terça-feira, 16 de novembro de 2010.

VISITA DO SI TECT-AL AS AGÊ CIAS DO I TERIOR

Em cumprimento ao planejamento anual, os diretores liberados do Sintect-AL
retomaram as visitas as agências do interior do Estado. Na última sexta-feira, 12 de
novembro, foram visitadas as agências de São Miguel e Campo Alegre. Em reuniões
setoriais os trabalhadores reclamaram do arrombamento a agência de São Miguel, da
sobrecarga de trabalho e da falta de segurança em virtude da população está revoltada
com o descaso da empresa pelo não cumprimento dos prazos na entrega das
correspondências.
Em Campo Alegre, o carteiro que há cinco anos está na distribuição nunca recebeu
óculos de sol e atualmente se encontra sem o protetor solar. O fato é gravíssimo por se
tratar de equipamentos de proteção individual imprescindíveis para a saúde dos carteiros
durante a distribuição.
TIPOS DE ASSOCIADOS DO SI TECT-AL
Os associados dividem-se em:
I - Fundadores, aqueles que participaram da Assembleia Geral de fundação do Sindicato
dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas, em 10 de
novembro de 1988;
II - Efetivos, aqueles que estão em pleno exercício de seus direitos associativos;
III - Beneméritos, aqueles que, pertencendo ou tendo pertencido à categoria, tenham a
ela prestado relevantes serviços, inclusive:
a) manifestado alto espírito de solidariedade de classe;
b) contribuído para a elevação do Sindicato através do desempenho pessoal, profissional
e sindical;
c) concorrido para o desenvolvimento político ou patrimonial do Sindicato.
IV - Solidários, aqueles que, mesmo não sendo ecetistas, tenham prestado à categoria
dos trabalhadores de correio relevantes serviços, estabelecendo um vínculo de
solidariedade concreto com a mesma, especialmente através da atuação em defesa e pela
manutenção da sociedade democrática;
V - Remido, aqueles que, no ato da aposentadoria estejam sindicalizados ao Sindicato
dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas há, pelo menos, 06
(seis) meses.

§ 1º A deliberação sobre a concessão do título de Sócio Benemérito ou Solidário deverá
ser objeto de Assembleia Geral após recomendação do Conselho Deliberativo.
§ 3º Em caso de lotação, menor que 06 (seis) meses, na Diretoria Regional dos Correios
em Alagoas, do sindicalizado vindo de outra Diretoria Regional prestes a se aposentar,
este deverá encaminhar, em qualquer tempo, ao presidente do SINTECT-AL
requerimento para concessão do título de Sócio Remido a ser analisado pelo Conselho
Deliberativo.
(Estatuto do Sintect-AL, Seção II - Das Categorias, Artigo 10.)

