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Assembleia desta quinta-feira definirá
delegados para o XXXIII CONREP
Encontro também elegerá delegadas para o XIV Encontro Nacional de Mulheres

N

esta quinta-feira, 09 de junho, a categoria estará reunida em assembleia geral, a
partir das 19 horas, na sede do
Sintect-AL, para escolher os delegado(a)s que representarão Alagoas no XXXIII Conselho de Representantes da Fentect que acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de julho
deste ano, no Distrito Federal e
para eleger a representação para o
XIX Encontro Nacional de Mulheres a ser realizado de 05 a 06 de
julho deste ano.
O Conrep ocorre anualmente
e visa reunir representantes da categoria de todo o país para discutir

assuntos de interesse dos trabalhadores. Este ano, o principal objetivo será a elaboração de uma
Pauta Nacional de Reivindicações
que traga à ordem do dia a preservação e ampliação dos direitos
dos trabalhadores em meio as profundas mudanças que vem ameaçando as conquistas da categoria
após 30 anos de luta.
Já o Encontro Nacional de Mulheres tem o propósito de discutir
temas referentes a mulher ecetista,
além de refletir sobre os problemas
diários e buscar soluções coletivas
que beneficiem as trabalhadoras
de Correios por todo o Brasil.

EDITAL Nº 04/2016
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 a
assembleia geral extraordinária, que se realizará no dia 09 de junho de
2016, quinta-feira, às 19 horas, na sede do SINTECT/AL, situada a Rua
Ceará, 206, bairro do 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 XXXIII CONREP, que ocorrerá de
07 a 09 de Julho;
2) Escolha de delegada(s) para o XIX Encontro Nacional de Mulheres,
que ocorrerá nos dias 05 e 06 de Julho;
3) Outros Encaminhamentos.
Maceió, 04 de Junho de 2016.
Altannes Cleidy Vieira Holanda
Presidente

Sintect-AL participará
de reunião nacional de
sindicatos ecetistas
O presidente Altannes
Holanda estará participando
entre 17 e 18 de junho, em
Brasília, do encontro nacional
de sindicatos ecetistas. O evento ocorrerá após pedido do
Sintect-AL para que os sindicatos de Correios de todo o
Brasil se reúnam para discutir
as profundas transformações
que visam entregar a parte rentável da empresa para a iniciativa privada.
Durante o encontro as lideranças debaterão sobre a
venda de 49% da ECT, o sucateamento do plano de saúde e
do fundo de pensão dos ecetistas, a sobrecarga de trabalho
oficializada pela implantação
do DDA e pela reestruturação
da empresa, além dos ataques
ao vale drogaria, fim do vale
peru e a alteração do cálculo
sobre o abono pecuniário (férias) dos trabalhadores.
Por fim, a reunião entre os
sindicatos filiados à Fentect e à
Findect, o XXXIII Conrep e o
XIX Encontro Nacional de
Mulheres tem como principal
objetivo reorganizar a categoria
e desenvolver um plano de resistência contra as mudanças
que atacam os direitos dos trabalhadores por todo o Brasil.

