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Terça-feira é Dia de Protesto por
um Correio Público e de Qualidade

Paralisação é nacional e conta com a participação de toda a categoria

O
s trabalhadores dos Correios 
em Alagoas estarão paralisan-
do suas atividades na próxima 

terça-feira, 17 de março, a partir das 
08 horas, para protestar contra o 
CorreiosPar, nova empresa criada pe-
lo governo federal para acelerar o 
processo de privatização dos Cor-
reios, e outras mazelas da ECT em 
Alagoas.

A paralisação ocorrerá em todo 
o país e será coordenada pela Fentect 
e pelos sindicatos filiados. Em Maceió, 
os protestos se darão em frente ao 

atual prédio da sede administrativa 
dos Correios, localizado na Rua 
Goiás, bairro do Farol, vizinho ao hos-
pital Portugal Ramalho. 

Além das manifestações contra 
o CorreiosPar, o ato será também para 
protestar contra a sobrecarga de 
trabalho, a falta de estrutura no CTCE, 
a demora na contratação de novos 
funcionários, a retirada dos vigilantes 
das agências postais do interior e 
contra a incompetência e a falta de 
compromisso da atual diretoria 
regional e da gerência da Postal 

Saúde em Alagoas.
Chegou a hora de você dar o 

seu grito de insatisfação contra a pri-
vatização da ECT, o péssimo serviço 
da Postal Saúde, a falta de condições 
de trabalho e a total inoperância de 
uma diretoria regional que há muito 
tempo abandonou os trabalhadores.

Participe da luta pelas mudan-
ças que os trabalhadores e os Cor-
reios tanto precisam. A hora é agora, 
venha e lute! Terça-feira, dia 17, em 
frente à sede administrativa da ECT 
em Alagoas.

FIM DO POSTAL SAÚDE, PELA
VOLTA DO CORREIOSSAÚDE

ANISTIA

NÃO AO CORREIOSPAR/
PRIVATIZAÇÃO

ENTREGA SÓ PELA MANHÃ

CONTRATAÇÃO
IMEDIATA, ATRAVÉS

DE CONCURSO PÚBLICO

JORNADA DE 6 HORAS PARA
ATENDENTES E MAIS

SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS

PERICULOSIDADE
E ADICIONAL DE RISCO

AOS MOTOQUEIROS

RETIRADA DA DIREÇÃO DA
EMPRESA E ELEIÇÃO DIRETA

PARA TODOS OS CARGOS
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