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Sintect-AL e CUT lançarão documentário
sobre luta dos ecetistas em Alagoas

Evento ocorre em comemoração aos 25 anos do Sindicato

T
odos os ecetis-
tas estão convi-
dados para o

lançamento do docu-
mentário

O
evento ocorrerá nesta
sexta-feira (08), a par-
tir das 19 horas, no
Sindicato dos Bancá-
rios - rua Barão de
Atalaia, 50, Centro. O
vídeo é uma realiza-
ção da Secretaria de
C o m u n i c a ç ã o d a
CUT-AL em parceria
com o Sintect-AL e foi
produzido pelo jor-
nalista Pablo Gomes e
pelo então secretário
de Comunicação da
CUT-AL, professor
Luizinho.

Com duração de aproximada-
mente 30 minutos, o documentário tra-
rá depoimentos dos ex-presidentes do
Sintect-AL e de algumas personalida-
des que se destacaram na construção
do movimento sindical dos Correios

Memória,
Identidade e Ações
Coletivas: 25 anos
de Sintect-AL.
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Sintect-AL contará história de luta da ASCOR
O Sintect-AL estará promo-

vendo no dia 30 de novembro en-
contro de formação para debater a
história de luta da Associação dos
Empregados dos Correios em Ala-
goas (ASCOR). O evento é uma rea-
lização da Secretaria de Formação
Sindical do Sintect-AL, que sob o
tema Memória, Identidade e Ações
Coletivas: a trajetória da Associação
dos Empregados dos Correios em

Alagoas refletirá sobre as origens do
movimento sindical ecetista no esta-
do e sobre as lutas dos trabalha-
dores dos Correios na década de
1980.

O encontro faz parte das
comemorações de 25 anos do
Sintect-AL e tem como objetivo
demonstrar para as várias gerações
de ecetistas a história de luta nos
primeiros anos da organização de

classe nos Correios de Alagoas e
como se deu o confronto direto com
a ECT e o governo federal pelos di-
reitos trabalhistas e pela cidadania
dos ecetistas alagoanos.

Os interessados em participar
da formação, deverão ligar para o
Sintect-AL pelo número telefônico
3326-4454 e fazer sua inscrição até
o dia 20 de novembro.

em Alagoas. Outra atração serão as
imagens de época recuperadas nos
arquivos do sindicato e disponibiliza-
das para contar a trajetória de luta dos
ecetistas desde os tempos da Asso-
ciação dos Empregados dos Correios

emAlagoas até os dias atuais.
Vale a pena conferir. Sexta-

feira, a partir das 19 horas, no Sin-
dicato dos Bancários, vizinho ao
Bompreço da Buarque de Macedo,
Centro de Maceió.


