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Sintect-AL: 25 anos
de resistência e luta
o último dia 10 de novembro (do-
mingo), o Sintect-AL completou
25 anos de luta na defesa da

categoria. Herdeiro da Associação dos
Empregados dos Correios em Alagoas,
o Sintect-AL surgiu após a Constituição
de 1988 envolvido num forte desejo so-
cial por transformações econômicas e
políticas em todo o país.

Nestes 25 anos uma história de
greves, protestos, defesa da categoria e
diversas conquistas, a exemplo dos rea-
justes salariais, estabilidade no empre-
go, vale alimentação, anistia e um plano
de saúde para os companheiros da ativa
e aposentados fazem parte das lutas
estadual e nacional do Sindicato dos
Trabalhadores dos Correios em Ala-
goas.

Em meio a tantas glórias, a pas-
sagem desta data comemorativa refor-
çou o compromisso das lideranças sin-
dicais em representar e defender cada
vez mais a categoria preservando a tra-
dição de combatividade em defesa dos
interesses de classe nos Correios.

Parabéns Sintect-AL. Que os pró-
ximos 25 anos sejam repletos de luta e
vitórias para todos os que fazem o mo-
vimento sindical ecetista emAlagoas.

Ecetistas alagoanos estão entre os mais combativos do Brasil
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Montagem ou realidade?
o último dia 07 de junho, os tra-
balhadores do Centro de Entrega
de Encomendas de Maceió cru-

zaram os braços devido a falta de segu-
rança. A diretoria do Sintect-AL esteve
junto apoiando os trabalhadores e deu
ampla divulgação ao movimento No fim
do ato, uma das kombi dirigida por um
carteiro do CEE não deu a partida e
obviamente, os que estavam mais próxi-
mos foram empurrar.

Na intenção de informar a nossa
categoria e denunciar a má gestão da
frota da ECT-AL, provando na prática
que seus veículos em boa parte estão
sucateados, o Sintect-AL publicou a foto
do acontecido no jornal Carta Ecetista,
edição nº 36. Entretanto, pasmem! Pois
em vez da Diretoria Regional se ater ao
problema e tentar resolvê-lo, alguns ges-
tores começaram a especular dizendo
que a foto seria uma montagem e que a
empresa deveria acionar o Sindicato na
justiça.

Fique então a Diretoria Regional
sabendo que quando o Sintect-AL pu-
blica suas matérias com críticas a admi-
nistração é porque espera dela uma so-
lução para os problemas e não admite a
suspeição leviana sobre seis pessoas
idôneas (motorista, 4 empurrando e um
que tirou a foto) que participaram ativa-
mente do flagra de um veículo da ECT
com problema mecânico a exemplo de
tantos outros.

Quem em sã consciência não sa-
be que a realidade da frota de carros da
ECT em Alagoas tem graves problemas
mecânicos, atrasa o serviço e põe em
risco a vida do condutor e de pedestres
durante a entrega? O ônus da prova
cabe a quem acusa. O Sintect-AL prova

.

ECT tenta desqualificar debate sobre frota sucateada

com a foto e testemunhas.
Coincidentemente, durante a gre-

ve, o Sindicato testemunhou mais uma
vez outro fato parecido (veja as fotos da
matéria). Novamente um carro sendo
empurrado e outro rebocado.

E aí gestores que duvidaram da

foto do dia 07 de junho, continuarão
achando que essas imagens são tam-
bém montagem e vão processar o Sin-
dicato ou tirarão as nádegas da cadeira

tomar providências que
fatos lamentáveis como estes não mais
ocorram?

para a fim de

Da exclusão digital a falta d'agua
Os trabalhadores fazem fila nos CDD's e

agência central para navegar pela internet. A
reclamação é generalizada pela insuficiência de
computadores e vem causando aborrecimentos.
Para piorar, até espaço para um pequeno momento
de lazer as unidades não dispõem. Já no CTCE,
anda faltando água até para beber. Recentemente
faltou água potável e os garrafões só chegaram
mais de dez horas da noite. Eis aí a política da ECT
de bem estar no local de trabalho. É mole?
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Greve provou independência da categoria
Sem SP e RJ sindicatos resistiram e venceram a ECT

25 anos do Sintect-AL
foi comemorado

com documentário

Tragédia anunciada no CTCE
Forro desaba e por sorte não fere trabalhadores

Condições de trabalho no CTCE continuam lastimáveis
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Após assaltos atendentes comerciais
são abandonados pela ECT

Assessoria jurídica da empresa não acompanha trabalhadores em depoimentos

Leis e Manuais na ECT

Morosidade na
reforma das agências

A dona do
correio


