
 

Maceió, quinta-feira, 22 de setembro de 2011. 

 

Ministro das Comunicações diz que greve nos Correios é férias 

Paulo Bernardo ameaça perseguir categoria com descontos de dias parados 

 

 

 O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, na contramão do Partido dos Trabalhadores e 

de forma absolutamente truculenta, ameaçou descontar os dias parados dos trabalhadores em greve 

desde o último dia 14. 

Desrespeitando a categoria e o movimento sindical, o ministro afirmou que os trabalhadores 

estão de férias e não em greve. Veja o que ele disse: “Não podemos confundir greve com férias. 

Quem não trabalha não pode ser pago”, avisou.  

 
Cheio de gracinhas, Paulo Bernardo envergonha PT com declarações sobre greve dos Correios 

 

 

Apesar da paralisação, Bernardo cobrou da direção da empresa que encontre uma forma de 

entregar as correspondências em tempo hábil. Entretanto, não disse como, já que mais de 70 mil 

trabalhadores resistem heroicamente à falta de habilidade e a covardia do Ministério das 

Comunicações que ameaça prejudicar a categoria. 

Para o presidente do Sintect-AL, José Balbino dos Santos, esse tipo de ameaça já era 

esperada, uma vez que a empresa e o governo federal sempre tentaram, de maneira desonesta, 

desqualificar os movimento grevistas nos Correios. “Em praticamente 30 anos de movimento 

sindical, esse tipo de ameaça sempre foi uma prática da empresa. Entretanto, os trabalhadores nunca 

desistiram de lutar e todas as vezes que a ECT radicalizou, o movimento grevista se fortaleceu.” 

Precisamos continuar firmes na greve e amanhã, durante a caminhada pelo Centro de Maceió, dar o 

recado que eles querem ouvir. Afirmou Balbino. 

A GREVE CONTINUAA GREVE CONTINUAA GREVE CONTINUAA GREVE CONTINUA    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    



 

 

 

Amanhã será dia de protestos contra o governo e a ECT 

Trabalhadores sairão em passeata pelo Centro de Maceió 

 

 

Os trabalhadores dos Correios, em greve nacional desde o dia 14 de setembro, estarão 

concentrados amanhã, sexta-feira, em frente à Agência Central de Maceió para protestar contra a 

intransigência da ECT nas negociações salariais. 

 Desde que a greve começou a comissão de negociação da empresa, influenciada pelo ex-

sindicalista cearense Luiz Eduardo, e acobertada pelo ministro petista das Comunicações, Paulo 

Bernardo, de forma irresponsável e incompreensível se nega a retomar as negociações para que a 

greve chegue ao seu desfecho final. 

 Diante do impasse, amanhã os trabalhadores dos Correios estarão organizando, a partir das 14 

horas, uma grande manifestação pelas ruas do Centro de Maceió a fim de esclarecer à população os 

motivos da greve, denunciar a intolerância e a falta de respeito do governo federal contra os 

trabalhadores.  

Os protestos foram determinados pela Federação e estarão ocorrendo simultaneamente pelo 

Brasil, já que a greve continua forte em todos os estados brasileiros. Nesta sexta-feira, a 

concentração se dará a partir das 08 horas em frente à agência central e a tarde teremos uma grande 

caminhada pelas ruas do Centro em busca do apoio do povo alagoano. 

 

Trabalhadores em greve de vários municípios alagoanos estarão marcando presença nos 

protestos de amanhã pelo centro de Maceió. A nossa grande missão será levar para a sociedade 

alagoana a verdade sobre as negociações salariais e o pacote de maldades da empresa contra a 

categoria. 

 

Charges 

  

                        
 

 

QUE NINGUÉM OUSE DESAFIAR A FORÇA DA CLASSE TRABALHADORA !!!!! 


