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Companheir@s, mais um ano se
vai. Foram tantas as lutas, as
dificuldades, os momentos de

apreensão e dúvidas. Foram tantas
esperanças, tanta coragem e vitórias.

Em 2011 não desistimos de so-
nhar, pensamos em nossos filhos,
amigos e companheiros de luta. Ini-
ciamos o ano com nossa tradicional
Festa do Ecetista, brincamos o car-
naval no clube da Arco e tivemos
nosso momento de lazer com o
Torneio Ecetista de Futebol. A nossa
greve foi a maior e mais consciente já
vista na história, nela lutamos até o
último momento e mais do que sa-
lário, saímos com a certeza de que nós
podemos sim mudar os Correios.

Hoje me reporto a você, com-
panheiro e companheira, você que é a
esperança de luta por um correio justo
e igualitário, para desejar-lhe um Feliz
Ano Novo. Os meus votos são para
que, neste ano que nasce, a categoria
esteja cada vez mais forte, cada vez
mais consciente de que somente com
a luta, aliada a educação da classe
proletária, será possível um mundo
melhor.

Agradeço a todos que nos
acompanharam em 2011 desejando
que 2012 seja um ano de dignidade,
de amor ao próximo e acima de tudo,
de compromisso com o bem estar de
nossa categoria. E que na luta revo-
lucionária, na crença na justiça e na fé
em Cristo, tenhamos um ano de vitó-
rias para nossa classe trabalhadora.

Correios de Alagoas terão
que indenizar funcionária

por danos morais
O Sintect-AL assegurou, em pri-

meira instância, na Justiça do Trabalho,
a condenação da ECT para pagamento
de indenização no valor de 11 mil reais
por danos morais, a

ter sofrido assalto na agência
em que trabalhava e ter desenvolvido a
síndrome do pânico. O problema de
saúde foi constatado pelos médicos
após a servidora ter sido submetida a
exames – fato decisivo para que a
sentença fosse proferida em favor da
mesma.

Segundo o advogado do Sintect-
AL, Tácio Cerqueira, a ação visa repa-
rar um trauma causado a servidora em
virtude do pleno exercício do trabalho.
“Sabemos que a empresa vai recorrer

uma atendente
comercial, cujo o nome preferimos não
revelar,

da decisão, mas estaremos prontos pa-
ra defendermos esta atendente comer-
cial e todos os trabalhadores que este-
jam sendo prejudicados pela falta de
segurança nas agências dos Correios.”
Finalizou o advogado.

Dirigente sindical recebe trabalhadores
contratados para Arapiraca

O secretário de Comunicação
do Sintect-AL, James Magalhães,
recebeu os novos trabalhadores dos
Correios em Arapiraca. Em suas
palavras James contou um pouco da
História do Sintect-AL, as conquistas
da categoria advindas de muita luta,
os momentos difíceis e a importância

da filiação no sentido de fortalecer a
entidade, garantindo a manutenção
das demandas dos trabalhadores
ecetistas alagoanos. Ao término de
sua falação, desejou que todos
tenham sucesso em sua vida
profissional na ECT, sem esquecer de
lutar por seus direitos.

Balbino - Presidente do Sintect/AL
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A agência de Jaraguá Mirim é
assaltada por três homens
armados. Pertences de
clientes e dinheiro da agência
foram levados sem resis-
tências pelos bandidos. Este
assalto iniciou uma onda de 39
assaltos em 2011.

O Encontro Regional de Palmeira dos Índios reuniu no
mês de março a categoria do Agreste e Sertão de
Alagoas numa das ações mais marcantes do ano,
quando os trabalhadores discutiram o governo Dilma e
suas relações com os Correios. Marcou presença no
evento, o secretário da Fentect, Paulo Teixeira, que
também discutiu temas regionais de interesse de todos,
inclusive dos atendentes comerciais.

A população de Canapi ficou revoltada com o tratamento dado a
homens, mulheres e idosos. As longas filas na agência e a
demora no atendimento por falta de pessoal pareciam um
massacre sobre os usuários dos Correios na cidade.

Acúmulo de correspondências
derruba diretor regional

Eleição para delegados sindicais

Após denúncia às autoridades postais em Brasília, os
Correios de Alagoas, já sob intervenção, admitiu o
acúmulo de mais de 200 mil correspondências que
ficaram armazenadas por meses em caminhão baú e
depois no antigo CTCE. A própria ECT assumiu que a
situação era inaceitável e foi causada pela má
administração da diretoria regional. O fato provocou
mudanças no comando da administração postal em
Alagoas. Saía Carlos Roberto Medeiros e chegava o
interventor Edvan Oliveira.

Concentrados na porta da agência dos Correios da Rua do Sol,
com apitos, narizes de palhaço, faixas e entoando palavras de
ordem, os grevistas tentaram chamar atenção da empresa para
serem abertas novas negociações. Mais de 200 pessoas
participaram da caminhada, incluindo funcionários da capital e
do interior, a exemplo de Penedo, Santana do Ipanema, Rio
Largo, São Miguel dos Campos, Palmeira dos Índios, União dos
Palmares eArapiraca.

A eleição para de-
legados sindicais,
em maio deste ano,
renovou o Conse-
lho Deliberativo do
Sintect-AL e forta-
leceu a luta da cate-
goria com a forma-
ção de novos qua-
dros de lideranças
sindicais em Ala-
goas.

Protesto durante a greve

Sucesso, essa é a palavra que resume a Festa do Ecetista
2011. Mais de 1.000 trabalhadores e seus familiares
compareceram ao Clube Fenix Alagoana atendendo ao
convite do Sintect-AL numa noite de homenagens e pura
confraternização.
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O dia qui o Correio parou
Foi muito dia de luta
Qui nós tudo infrentou
Nunca arredando pé
Infrentamo o ditador
Cum garra e determinação
Puliça e intimidação
Tivemo em todo setor

Num guverno federá
Qui todo mundo pensou
Esse é do nosso lado
Mai tudo isso mudou
Fomo logo rejeitado
Pro ele ter mandado
Pra qui um interventor

Mermo a CUT e o PT
Nem aqui apareceu
Pra pudê ajudar nós
Naquilo qui defendeu
Mai o tempo   passou
Muita coisa  mudou
Eles parece qui esqueceu

É centrá chapa branca
Qui só sabe criticar
Quando há movimento
Contra o guverno estaduá
Aí a CUT e o PT
Sabe muito defender
Chegando pra ajudá

Mostrando ao repessor
Qui a classe é unida
Nós fizemo uma greve
Sem ter uma parecida
Infrentamo traição
Puliça e repressão
Nunca visto na vida

Chegamo em Arapiraca
Onde o tempo isquentou
Fizemo um grande ato
Esperamo o interventou
Ele lá num apareceu
Parece qui isqeuceu
Ô o carro dele quebrou

Mai o seu representante
Querendo aparecer
Fez uma grande besteira
Pra o cargo num perder
Tentou cum seu carrão
Atropelar a multidão
Qui li o botou pra correr

O projeto de ditador
Nós quer ver pelas costa
Queria o enfrentamento
E recebeu a resposta
Tambem é um forasteiro
Qui só pensa em dinheiro
A verdade seja posta

Qui fique uma lição
Pra todo trabaidor
Nós nunca teve medo
Mermo dos ditador
Fomo pra luta sem medo
Maceió, Palmeira e Penedo
Deu lição sem distemor

Maceió e Arapiraca
Palmeira e União
Penedo e Santana
Onde existisse um ricão
Santana e São Miguel
Fechamo cuma um anel
Em todas as região.

Autor: José Inácio Aguiar

Foi embora

Interior em Greve

A greve histórica deste ano também foi forte em
várias cidades do interior de Alagoas. Somadas as
cidades que historicamente já entravam em greve,
outros municípios tiveram no mínimo um trabalhador no
movimento. Somente na Reven 02 tivemos 33 cidades.
Veja algumas delas:

Arapiraca, Batalha, Belém, Cacimbinhas,
Cajueiro, Campo Alegre, Campo Grande, Canapi,
Carneiros, Craíbas, Coruripe, Delmiro Gouveia, Dois
Riachos, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci,
Jacaré dos Homens, Jaramataia, Junqueiro, Major
Izidoro, Maravilha, Minador do Negrão, Olho D'água das
Flores, Olivença, Ouro Branco, Palmeira dos Índios,
Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema, São José da
Tapera, Sen. Rui Palmeira, Traipu e Viçosa.

Luta contra a MP 532
A batalha foi dura e árdua.

Os trabalhadores ecetis-
tas do país inteiro,
inclusive os sindicalistas

de Alagoas, ao longo de 2011
travaram uma luta árdua contra
a MP 532. Considerando o fato
que só falavam na questão do
Etanol e diante da dificuldade de
entrar na pauta de discussões
com os deputados, os trabalha-
dores conseguiram vitórias
parciais que se traduziram em
grandiosas diante de tantas
dificuldades.

Foram incluídos no texto
artigos para vedar as empresas
subsidiárias de atuar no serviço
de entrega domiciliar, objeto do
Monopólio Postal. Além disso,
todos os atos de constituição de
subsidiárias e de aquisição do
controle ou participação em
empresas deverão ser aprova-
dos pelo Conselho de Admi-
nistração e comunicados à Câ-
mara dos Deputados e ao Sena-
do Federal no prazo máximo de
30 dias.

O interventor Edvan Alves, que durante
sua permanência na diretoria regional
deixou de cumprir várias de suas pro-
messas e definitivamente não solu-
cionou os problemas dos Correios em
Alagoas. Na campanha desse ano,
quando a categoria estava parada rei-
vindicando melhores salários e condi-
ções de trabalho, o interventor não
valorizou o diálogo com os trabalha-
dores e fechou as portas da empresa
para todos os que estavam em greve
lutando por um correio público e de
qualidade. Será que já foi tarde?


