
 

 
Maceió, segunda-feira, 19 de setembro de 2011. 

 
 

Em três dias de greve mais de 42 milhões de correspondências estão acumuladas  
ECT não negocia e irresponsabilidade causa prejuízos à população 

 
 

 Os três primeiros dias de greve da semana passada já provocaram um acúmulo de mais de 42 
milhões de objetos em todo o país. Segundo informações da Fentect à imprensa, cerca de 70 mil 
trabalhadores cruzaram os braços devido a intransigência da ECT que se recusa em melhorar a 
proposta e por fim a greve. 

Para o Sindicato da categoria em Alagoas a previsão é de que, durante a semana, o 
movimento se fortaleça com a adesão de novos trabalhadores já que a empresa ainda não acenou com 
uma proposta aceitável e quem não está na greve vem sendo massacrado fazendo horas-extras e 
trabalhando todo o final de semana conforme o plano de contingência contra a greve. 

Para o presidente do Sintect-AL, José Balbino dos Santos, “caso os Correios não apresentem 
uma contraproposta nesta segunda-feira, a paralisação deve continuar seguindo deliberação da 
Fentect, do Comando Nacional de Negociação e das assembleias dos trabalhadores em todo o Brasil. 

 

 

Wagner Pinheiro foi enterrado pelos ecetistas no Rio de Janeiro 
 

No último dia 16 foi enterrado simbolicamente pelos trabalhadores do Rio de Janeiro, em 
marcha fúnebre sob o som seco das batidas de bumbo, o presidente da ECT, Wagner Pinheiro. Em 
seguida todos realizaram uma grande manifestação que percorreu toda a Avenida Rio Branco indo 
até a Cinelândia. 
 

 
 

 
Com Greve categoria de União dos Palmares honra passado de Zumbi 

 
 Honrando o passado histórico de luta pela liberdade e contra a opressão dos que estão no 
poder, os companheiros de União dos Palmares continuam fortes na greve comprovando que na veia 
do ecetista palmarino corre o sangue revolucionário de Zumbi dos Palmares. 
 
 



 

 
 
A ADCAP nacional recomendou que seus associados entrem em greve, inclusive os detentores de 
função. O setor de tecnologia dos Correios em Brasília já está no movimento paredista e resta-nos 
apenas a pergunta: Qual o posicionamento da ADCAP/Alagoas quanto a orientação da nacional? 
Vem para a greve ou vai perder o bonde da história? 
 
 
 

 
 
SOBEM: 

Os companheiros de Campo Grande, Girau do Ponciano, Taquarana e Batalha que estão na luta com 
os trabalhadores de Arapiraca fortalecendo o movimento grevista no interior de Alagoas. 

 

DESCE: 

O supervisor operacional de Palmeira dos Índios, Siderlan Pacheco, que em pleno feriado estava 
entregando telegrama na cidade de Arapiraca. Quando era carteiro e era convocado pela empresa 
para trabalhar em outra cidade era o primeiro a reclamar, mas agora sai caladinho de Palmeira dos 
Índios para furar a greve de Arapiraca. 

 

 

CONTINUE EM GREVE, NÓS PRECISAMOS DE VOCÊ!CONTINUE EM GREVE, NÓS PRECISAMOS DE VOCÊ!CONTINUE EM GREVE, NÓS PRECISAMOS DE VOCÊ!CONTINUE EM GREVE, NÓS PRECISAMOS DE VOCÊ!    


