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Parcerias

Em defesa da Assistência Médica

Posse da Nova Diretoria do Sintect-AL

Luta contra a Reforma da Previdência

Visando contribuir com o processo de formação cidadã e educacional da categoria e de seus 
dependentes, o Sintect-AL iniciou no mês de janeiro uma série de parcerias com diversas instituições de 
ensino em Maceió. Dezenas de sindicalizados e seus dependentes foram beneficiados com estes 
convênios ao longo de 2019.

O Sintect-AL liderou a luta na defesa da assistência médica da categoria. No mês de fevereiro as 
lideranças sindicais participaram de reuniões em Brasília para defender os ecetistas e seus dependentes 
contra os ataques da ECT e da Postal Saúde. Protestos, paralisações e importantes embates judiciais 
marcaram a defesa pelo direito a assistência médica nos Correios em 2019. 

A nova diretoria do Sintect-
AL tomou posse no dia 12 de março, 
em sua sede administrativa, para 
comandar as atividades sindicais 

pelos próximos três anos. Atualmente os ecetistas contam 
com a força do companheiro Alysson Guerreiro e com 
diversas lideranças sindicais que vêm conduzindo a luta na 
defesa dos trabalhadores dos Correios.

O Sintect-AL iniciou uma série de protestos em 
frente à sede administrativa dos Correios em Alagoas 
para exigir melhores condições de trabalho nos Centros 
de Distribuição Domiciliárias e nas agências postais. Os 
atos reafirmaram as fortes críticas contra a 

administração do superintendente Edmilson Bezerra, em razão do descaso e 
da falta de atenção com os ecetistas alagoanos.

Os trabalhadores dos Correios em Alagoas participaram do Dia Nacional 
contra a Reforma da Previdência. Os ecetistas se reuniram na Praça Centenário 
e saíram em passeata até o centro de Maceió acompanhados por centenas de 
manifestantes contrários às mudanças nas regras da aposentadoria.
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Encontro com parlamentares contra a privatização dos Correios

Dia do Trabalhador e Protesto contra a Privatização 

Greve contra a Reforma da Previdência e a privatização da ECT 

O presidente Alysson Guerreiro iniciou, 
juntamente com outras lideranças sindicais 
ecetistas, uma série de reuniões com 
parlamentares para pedir apoio contra a 
privatização dos Correios. O primeiro 

parlamentar a se reunir com o Sintect-AL foi o deputado federal Paulo 
Fernandes dos Santos, seguido por Tereza Nelma, Rodrigo Cunha e 
JHC. Todos se comprometeram a não apoiar o projeto do governo 
federal de vender a ECT, o mais antigo patrimônio do povo brasileiro.

Ecetistas e integrantes dos movimentos sociais e 
sindicais se reuniram no dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, na 
orla da Pajuçara, em Maceió, para protestar contra o programa 
de privatização do governo federal e contra a reforma da 
Previdência. Neste dia, os companheiros marcaram presença 
e defenderam um serviço postal público e de qualidade.

Os delegados sindicais eleitos nos dias 28 
e 30 de maio tomaram posse na sede do Sintect-
AL. A cerimônia contou com a presença de 

trabalhadores da capital e interior que prestigiaram o evento e deram 
boas vindas às novas lideranças.

Os trabalhadores dos Correios em Alagoas 
decretaram greve geral, na noite do dia 14 de junho, 
contra a Reforma da Previdência e a privatização da 
ECT. O objetivo era interagir com a sociedade sobre os 
prejuízos para o trabalhador em caso de Reforma da 
Previdência e da privatização da estatal.
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Abaixo assinado contra a privatização da ECT 

Igreja Católica é contra a privatização dos Correios 

No mês de agosto o Sintect-AL intensificou a campanha para a coleta 
de assinaturas contra a privatização dos Correios. Ao longo do ano, mais de 
vinte mil cidadãos se disseram contra a privatização dos Correios assinando 
o documento. O primeiro ponto de coleta foi no Centro Educacional de 
Pesquisas Aplicadas (CEPA), em Maceió. Na oportunidade, duas faixas 
foram fixadas no viaduto que atravessa a Avenida Fernandes Lima pedindo 

o apoio da população e chamando a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

O arcebispo metropolitano de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes, declarou apoio 
aos ecetistas na luta contra a privatização dos Correios e colocou a Igreja Católica em 
Alagoas à disposição da categoria para defender os Correios e seus trabalhadores.

AGO
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Encontro com prefeitos alagoanos 

Entrega de abaixo assinado 

Encontro de Formação Sindical 

Sintect-AL participa de Comitê
Nacional em Defesa dos Correios

A diretoria do Sintect-AL se reuniu com diversos prefeitos na 
sede da Associação dos Municípios Alagoanos - AMA - para tratar do 
processo de privatização dos Correios e de suas consequências 
para a população e para os municípios de Alagoas. As 

apresentações foram realizadas pelos companheiros Alysson Guerreiro e Altannes 
Holanda, presidente e secretário geral do Sindicato.

Os companheiros Alysson Guerreiro e Altannes Holanda 
entregaram na Fentect, em Brasília, a vontade soberana do povo 
alagoano pela não privatização dos Correios. Ao todo foram 

20.700 assinaturas colhidas em abaixo assinados, na capital e interior, expressando a 
vontade popular para que os Correios continuem público e de qualidade servindo ao povo 
de Alagoas.

O Sintect-AL realizou encontro de formação para que as lideranças 
sindicais continuem se capacitando politicamente e aperfeiçoando as estratégias 
para a defesa da categoria e contra a privatização dos Correios. O encontro 
contou com a participação das lideranças lotadas na capital e interior de Alagoas 
e foi conduzido pelos formadores Anderson Campos e Roberval Santos.

Os companheiros Givaldo Gomes, Flávio Show e André 
Moreira representaram a categoria ecetista de Alagoas nas 

ações do Comitê Nacional em Defesa dos Correios. Lideranças sindicais de todo 
Brasil visitaram 39 gabinetes de parlamentares federais e distribuíram cartilhas, 
cartas e cartazes pedindo a não privatização e explicando a importância dos 
Correios para o país e para a população brasileira.

A diretoria do Sintect-AL se mantém firme na luta em 
defesa dos Correios. Após percorrer várias cidades 
alagoanas para dialogar com os vereadores e esclarecer 
sobre os prejuízos que a privatização da estatal ocasionará 

aos municípios, dezenas de parlamentares se declararam contra a venda dos 
Correios e demonstraram preocupação sobre o impacto econômico negativo que a 
privatização do serviço postal provocará nos municípios alagoanos. Várias 
audiências públicas serão agendadas em 2020 nas câmaras municipais para 
discutir sobre a privatização da ECT.
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