Maceió, terça-feira, 14 de dezembro de 2010.

- AUDIÊCIA PÚBLICA/COCURSO
Estará acontecendo nesta quinta-feira (16/12) Audiência Pública promovida pela ECT
para definir o edital padrão de concurso público para contratação de milhares de
servidores em todo o Brasil. Espera-se que não se repita os erros do certame anterior.
-DÍVIDA DA ECT/POSTALIS
Agora não tem mais desculpas. Depois de dois anos de polêmica, a ECT terá de
reconhecer formalmente uma dívida de um bilhão quatrocentos e noventa milhões de
reais com o Postalis. A decisão foi tomada na semana passada pelo Ministério do
Planejamento, que enviou ao Ministério das Comunicações uma nota técnica elaborada
pelo Departamento de Coordenação das Estatais (Dest). A direção anterior dos Correios
questionava a origem e os valores a serem pagos quando em abril, pediu que o Dest
desse a palavra final sobre a polêmica.
-TV COM/CUT /SITECT-AL
Na última terça-feira, dia 07/12, ocorreu o lançamento do programa "Eu quero ver" de
responsabilidade da CUT/AL e transmitido pela TV COM. O evento contou com a
participação de vários sindicatos filiados a Central. Representando o Sintect-AL, o
secretário de Comunicação James Magalhães afirmou que “o programa televisivo dará
espaço as questões relevantes dos trabalhadores (suas lutas, seu cotidiano) e terá
inserção diária de segunda a sexta das 11:30 às 12 horas com reprise no dia seguinte às
07:30h na TV COM de Maceió, canal 12 da NET.” O primeiro programa já foi ao ar na
última quarta-feira e no dia seguinte exibiu o ato público realizado pelo Sintect-AL com
os trabalhadores do Barro Duro no último dia 25/12. Em breve os vídeos dos programas
estarão disponíveis na internet no endereço: www.youtube.com.br/euquerovercut.
- LTR/ITERIOR
Ontem, dia 13/12, a LTR que viajaria para as cidades de Coité do Nóia/Taquarana e
toda região não chegou aos destinos por um protesto do motorista que está com dois
meses de salário atrasados. Independente de quem sejam os responsáveis por isso, é
preciso que se tome uma providência urgente, pois toda a entrega de correspondências e
encomendas ficou prejudicada.

