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O Sintect-AL acredita na força da luta. Acredita em você!
Por isso, deseja a cada ecetista um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de esperança e de 

coragem para que nossos desejos sempre se tornem realidade.
Com muita energia vamos juntos continuar lutando por um Correios público e de qualidade. 

Em 2021 defenderemos nossos empregos e celebraremos a vida. 
Porque viver sempre foi e sempre será nossa maior razão de ser.

Um Notal de muita luz e umUm Notal de muita luz e um
Ano Novo de Paz e ProsperidadeAno Novo de Paz e Prosperidade

para todos os Ecetistaspara todos os Ecetistas
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Um 2021 de Muita Esperança
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O Sintect-AL começou 2020 reunindo o Conselho 
Deliberativo para planejar as ações sindicais de todo o 
ano. As discussões contaram com a participação de 
lideranças da capital e interior. Na pauta, temas 
relacionados as visitas em setores postais do estado, 
encontros de formação para dirigentes, questões da 
mulher ecetista, campanha salarial, lazer, encontros de 
formação para a categoria, ações em datas 
comemorativas, entre outros temas importantes para a 
categoria.

Encontro de Planejamento

Festa do Ecetista honra tradição e emociona trabalhadores

Uma festa maravilhosa! Esta foi a melhor 
definição para o que aconteceu na noite de 25 de 
janeiro quando trabalhadores, dependentes e 
convidados participaram da tradicional Festa do 
Ecetista. O evento é realizado todos os anos pelo 
Sintect-AL para agradecer e homenagear os 
funcionários dos Correios pelo apoio nas lutas do 
ano anterior e conclamar a categoria para enfrentar 
os desafios do ano vigente.

Sintect-AL inicia visitas setoriais na capital e interior

Várias visitas foram realizadas ao longo do ano nas agências postais e demais setores 
da capital e do interior para assegurar melhores condições de trabalho para a categoria. A 
fiscalização foi eficiente e resultou numa série de ações em defesa dos ecetistas durante 
2020.

Comitê Nacional Contra a Privatização
O Sindicato esteve presente nas ações do Comitê 

Nacional Contra a Privatização dos Correios. Foram 
realizadas diversas visitas a deputados federais e a 
senadores no Congresso Nacional objetivando dialogar e 
conscientizar os parlamentares para dizerem não a 
privatização da ECT e se inteirar sobre a importância dos 

Correios públicos para a sociedade e para o país.

Mais assinaturas
Quatro mil e sessenta e oito assinaturas referentes ao abaixo assinado 

contra a privatização dos Correios foram entregues na Fentect. O Sintect-AL 
esteve na capital federal para entregar um sonoro NÃO do povo alagoano 
contra a privatização dos Correios. Em 2019 o Sindicato já havia entregues 
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. 
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Defesa da categoria contra a Covid 19

Dia do Trabalhador

Apesar da pandemia, o Sintect-AL não esqueceu da categoria e, no 1º de Maio, 
rendeu homenagens aos ecetistas pelas redes sociais e em nosso site. Para evitar a 
contaminação dos trabalhadores, a CUT e diversos sindicatos promoveram atividades 
virtuais para comemorar a data.

Má gestão nos Correios de Alagoas
O Sintect-AL intensificou na imprensa as denúncias contra a 
trágica administração nos Correios de Alagoas. Sobrecarga 
de trabalho, medidas esdrúxulas, arbitrariedades, decisões 
erradas, desorganização e descaso com os serviços postais 
fizeram parte do leque de mazelas praticadas pela 
Superintendência Estadual em 2020.

Agências lotadas denunciaram caos nos Correios
Os gestores da ECT-AL não tomaram 

providências para evitar a superlotação nas 
agências postaispor isso, trabalhadores e 
clientes correram sérios riscos de contaminação 
pela Covid 19 ao longo de 2020. A Superin-
tendência sequer teve a capacidade de oferecer 

treinamentos adequados para os ecetistas se protegerem da 
doença que já é considerada o mal do século 21.

Greve para defender direitos 

Trabalhadores da capital e interior entraram em greve por 
tempo indeterminado para defender uma série de 
conquistas históricas e o emprego de milhares de 
ecetistas em todo o Brasil. Protestos e denúncias na 
imprensa contra os abusos da presidência nacional dos 
Correios fizeram parte das ações na maior greve de todos 
os tempos para salvar a ECT e valorizar a categoria.

Sintect-AL faz enterro simbólico da administração dos Correios em Alagoas 
Ecetistas da capital e interior estiveram reunidos em frente 

à sede administrativa dos Correios em Alagoas para o enterro 
simbólico da pior administração postal do Brasil. Com a 
presença de carteiros, operadores de triagem, atendentes 
comerciais e algumas companheiras da área administrativa, a 
categoria protestou contra o descaso, a incompetência, a falta 
de planejamento e a ineficácia que marcaram as gestões do 
“superintendente” estadual Edmilson Bezerra e do "presidente" 
dos Correios, Floriano Peixoto.

Uma série de ações foram adotadas para proteger a categoria da contaminação da Covid 
19. O Sintect-AL conseguiu liminar na justiça obrigando a ECT a fornecer equipamentos de 
proteção contra a doença, a exemplo de máscaras de proteção e álcool em gel individualizados 
para os ecetistas. Reuniões setoriais e orientações nos meios de comunicação do Sindicato 
fizeram parte das preocupações para assegurar a saúde dos trabalhadores postais.
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Dando o sangue pela sociedade

Em mais uma ação do Sintect-AL, os 
trabalhadores dos Correios contribuíram com a 
sociedade alagoana ao realizar a campanha 
Ecetista Sangue Bom. O ato solidário ocorreu no 
Hemoal de Maceió e no Hemoar de Arapiraca.

Ato Público em defesa dos Correios
Diversas instituições sindicais se solida-

rizaram com a luta da categoria contra a 
privatização e a perda de direitos na ECT. CUT, 
Sinteal, Sintietfal, Sindiprev, Bancários, 
Petroleiros, Ferroviários, MTST, Sintesfal e 

Vigilantes fizeram parte das entidades que apoiaram 
publicamente e declararam apoio aos ecetistas.

Vitória do Sintect-AL garante adicional de periculosidade para motoqueiros
Com o processo transitado em julgado, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu em definitivo o direito 
ao adicional de periculosidade previsto no § 4º do art. 193 da CLT. Por ser uma ação de autoria do Sintect-
AL, a decisão contempla apenas os carteiros que usam motos dos Correios na execução dos serviços 
postais em Alagoas.

Durante o debate dos candidatos a prefeito de Maceió, o 
Sintect-AL veiculou, em parceria com a plataforma digital Acta, 
vídeo contra a privatização dos Correios e a favor do fortalecimento 
do serviço postal público e de qualidade. O objetivo era trazer para 
o período eleitoral o debate sobre a importância dos Correios para 
os municípios alagoanos.

NOV
Campanha Rifa Solidária 

Cada trabalhador participante da última greve recebeu do 
Sindicato um talão contendo bilhetes da Campanha Rifa 
Solidária. O montante arrecadado com a venda das rifas ficou 
com o próprio trabalhador para amenizar os descontos efetuados 
pela perseguição da ECT em razão do movimento paredista.

Dialogando com a sociedadecontra a privatização
No mês de dezembro o Sintect-AL intensificou as 

entrevistas na imprensa para dialogar com a sociedade e 
esclarecer porque é extremamente ruim para a população a 
venda dos Correios para a iniciativa privada nacional e 
internacional.

Campanha contra a privatização dos Correios durante as eleições


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

