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CONVOCAÇÃO
SINTECT-MA convoca trabalhadores para assembleia
A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Empresas de Correios e
Telégrafos e Similares no Estado do Maranhão – SINTECT/MA, C.N.P.J. 23.702.137/0001-93, de
acordo com os artigos 13º e 17º do Estatuto Social em vigor, convoca todos os seus filiados para
comparecerem à Assembleia Geral, que se realizará no dia 26 de Setembro de 2017 na Sede do
SINTECT-MA, situado na Av. M, Nº 25 Bairro Radional, São Luís-MA, CEP. 65047-470 a instalarse em primeira convocação às 18:00h e em segunda convocação às 18:30h, com a seguinte pauta do
dia:
1- Informes;
2- Avaliação das negociações referente a Campanha Salarial 2017/2018;
3- Avaliação da proposta a ser apresentada pela direção da ECT;
4- Deliberar sobre aprovação ou não, da deflagração da greve por tempo indeterminado, a
partir das 00h00 do dia 27 de setembro de 2017;
5- Outros.

Defende

TRABALHADOR, SUA PRESENÇA É FUNDAMENTAL. A LUTA É DE TODOS NÓS!!!

Categoria exige proposta completa da ECT – Todos na assembleia do
dia 26!
A categoria está firme e preparada para a luta:
Na história das conquistas dos direitos hoje garantidos no Acordo Coletivo de Trabalho dos
Ecetistas, as vitórias aconteceram em negociações diretas entre Empresa e Trabalhadores.
O histórico mostra que levar a discussão para a justiça pode não ser o melhor caminho para
a categoria. Neste momento de profundo retrocesso das leis trabalhistas, abrir mão do
poder de decisão, para o judiciário, é um tiro no pé.
PENSAMENTO
DO DIA das
Por isso, a FINDECT acredita na responsabilidade daqueles
que participam
Negociações Coletivas e buscará o esgotamento total das propostas, a fim de que os
Trabalhadores saiam ilesos desta Campanha Salarial com um Acordo Coletivo bom e
seguro.

Proposta completa será avaliada pela categoria:
A FINDECT acredita e defende que Direitos e Benefícios só se ampliam, e vai lutar contra
qualquer ameaça ou retirada. Mas, para isso, é preciso que os Trabalhadores conheçam a
contraproposta completa. Em respeito à Pauta protocolada pela FINDECT em julho.
A Empresa propôs encerrar as negociações dia 21 de setembro (quinta-feira), apresentando
sua proposta final para o Acordo Coletivo da Categoria. Por isso, a FINDECT orientou aos
Sindicatos filiados para que convoquem suas assembleias para o dia 26 de setembro. Os
Trabalhadores unidos e fortes, juntos à direção do Sindicato, avaliarão a proposta final da
Empresa e darão força à resposta da categoria. “Se necessário, marcharemos juntos, na
maior greve da categoria. Pela manutenção dos direitos e benefícios, os Trabalhadores
unidos vão resistir, mais uma vez, bravamente!”, afirma o Presidente da FINDECT,
Companheiro Gandara.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ESTADO DO
MARANHÃO - SINTECT/MA.
EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINTECT-MA promove Curso de Formação Sindical

De acordo com o artigo 13º do Estatuto Social em vigor, convocamos todos os integrantes da categoria representados por
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trabalhadores na luta pelos seus direitos.
Moacy Junior – Secretário do Menor
Sandra Cantanhede – Secretária da Mulher
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Afonso Celso – Secretário Anistia
Sebastião Coimbra – Secretário do Aposentado

Marco Prazeres – Secretário de Administração
Evando Lima – Secretário do Interior

informações acesse www.sintect-ma.org.br
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Secretário Intersindical; Natan – Secretário Assuntos Jurídicos; Helysson Cássio –
Secretário de Finanças; João Pedro – Secretário da Saúde; José Ribamar – Sec. Questão
Racial; Liege – Secretária da Mulher; Luis Carlos - Sec. de Geração de Emprego e
Renda; Wilbson Baldez - Sec. de Adm. e Patrimônio; Antonio Morais; Secretário do
Interior ; Luzinaldo - Sec. de Imprensa e Divulgação; Roberto Carlos – Sec. de Formação
William Rogério- Sec. de Anistia e Defesa do Emprego; José Raimundo- Secretário do
Aposentado.

