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A Diretoria do Sintect-AL começou o ano de 2014 a todo vapor. Não 
bastassem as orientações dadas aos advogados do Sindicato para fazer valer as 
determinações judiciais descumpridas pela ECT, nossas lideranças sindicais 

iniciaram uma série de entrevistas na imprensa alagoana para defender questões de interesse da 
categoria e denunciar os Correios pelas velhas práticas abusivas.

Os trabalhadores dos Correios em Alagoas decretaram greve geral 
por tempo indeterminado contra as mudanças prejudiciais na 
assistência médica nos Correios. O movimento ocorreu em vários 
estados para evitar a privatização do plano de saúde que atende 
mais de 115 mil trabalhadores e seus dependentes.

Ainda no mês de fevereiro os ecetistas participaram de ato público 
em protesto contra a implantação da Postal Saúde e as consequentes 
medidas prejudiciais a categoria a médio e longo prazos. O ato ocorreu na 
porta da agência central, localizada no Centro de Maceió e interditou a rua 
João Pessoa pela manhã para chamar a atenção e pedir apoio à população 
alagoana.

Simplesmente sensacional. Esta é a palavra que melhor 
expressa a Festa do Ecetista de 2014. Centenas de trabalhadores e 
dependentes lotaram a casa de eventos Data Marcada e participaram 
com muita alegria da tradicional festa realizada pelo Sintect-AL.

O Sintect/AL obteve grande vitória jurídica 
quando a Justiça do Trabalho determinou a devolução 
dos vales-alimentação dos trabalhadores após desconto 
sumário pelos Correios em razão da greve contra a 
implantação da Postal Saúde no mês de fevereiro.

Carteiros e demais funcio-
nários dos Correios protestaram em 
frente ao Centro de Distribuição do-
miciliar Carlos Olímpio, localizado 
na parte alta de Maceió, contra a falta de segurança para os trabalhadores dos 
Correios. O estopim foi à tentativa de assalto que deixou três feridos no 
estacionamento do CDD, dentre esses o vigilante da unidade e o carteiro 
Breno Xavier. Devido a manifestação, o Sintect-AL conseguiu da ECT 
melhorias no setor para evitar novos atentados contra os trabalhadores.

O Sintect-AL participou das manifestações do Dia do Trabalhador 
juntamente com diversos sindicatos cutistas em Alagoas. O tradicional 
encontro homenageou os trabalhadores e protestou contra o governo do 
Estado em virtude dos péssimos índices sociais. A passeata saiu do Posto 7, 
na Jatiúca, até o Alagoinhas, na Pajuçara.

Durante o evento, ecetistas, bancários, policiais civis, professores, 
vigilantes e diversas outras categorias levantaram suas bandeiras de luta e 
repudiaram o tratamento de exploração de seus empregadores.

A campanha Rifa Solidária, organizada pelo 
Sintect-AL, teve como principal objetivo amenizar o 
impacto causado pela lamentável decisão do TST em se 
descontar 15 dias de salário dos trabalhadores que 

participaram da última greve contra a Postal Saúde. Cada companheiro 
participante da última greve recebeu no setor de trabalho um talão contendo 

Sintect-AL inicia ano defendendo
categoria na imprensa

Greve contra a Postal Saúde 

Protesto

Festa do Ecetista 

Rifa Solidária
cem bilhetes com valor unitário de cinco reais. O montante arrecadado com a 
venda das rifas ficou com o próprio trabalhador e o ajudou contra o desfalque 
da ECT.

Os prêmios sorteados foram uma TV Digital de 60 polegadas mais 
uma camisa oficial da seleção brasileira; e no segundo e terceiro prêmios 
foram sorteadas respectivamente duas camisas oficiais da seleção brasileira.

Vitória na justiça

Dia do TrabalhadorDia do TrabalhadorDia do Trabalhador

Protesto no CDD
Carlos Olímpio



Carta EcetistaCarta Ecetista 3

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Em clima de alegria e muita disposição para defender os 
trabalhadores dos Correios, os delegados sindicais eleitos em maio 
tomaram posse na sede administrativa do Sintect-AL. Trabalhadores 

da capital e interior prestigiaram o evento e se confraternizaram com muita música 
acompanhada de um delicioso buffet oferecido pelo Sindicato para dar boas vindas as 
novas lideranças.

Diretores, suplentes e delegados sindicais participaram de encontro de 
formação sindical. O evento foi uma ação da Secretaria de Formação do Sintect-
AL, atualmente sob a liderança do companheiro Marcelo Nunes e teve como 
objetivo capacitar as lideranças sindicais para melhor representar e defender os 

interesses dos ecetistas em Alagoas.
          O encontro abordou temas como organização por local de trabalho, a importância da 

comunicação para a mobilização da categoria, os desafios do delegado sindical, entre outros. A 
formação foi conduzida pela companheira Lúcia Maria dos Santos, presidente do Sindicato dos 
Previdenciários de Alagoas (SindPrev).

O Sintect-AL conseguiu junto a direção 
nacional da Postal Saúde a volta do atendimento 
médico e odontológico aos ecetistas. Recentemente 
vários serviços de saúde estavam suspensos por 
falta de pagamento  a alguns médicos e dentistas na 
capital e interior. O fato vinha causando transtornos 
aos trabalhadores que cansados de esperar uma 

Conquista histórica do Sintect-AL para a categoria. A partir 
do mês de outubro de 2014, após anos de disputa judicial, Alagoas  
foi o primeiro estado, atráves do Sintect-AL, a assegurar  na Justiça 

Visando sempre melhorar a comunicação com o trabalhador, a Secretaria 
de Comunicação, Divulgação e Imprensa do Sintect/AL, liderada pelo companheiro 
James Magalhães, implantou o Whatsapp do trabalhador. O objetivo foi de oferecer 
informações, notícias e denúncias, fortalecendo mais ainda a mobilização da 
categoria ecetista em Alagoas.

A Justiça do Trabalho, por meio do juiz Luiz Jackson Miranda 
Júnior, determinou a interdição do prédio do Centro de Tratamento de 
Cartas e Encomendas de Maceió (CTCE). A decisão aconteceu após 
denúncias do Sintect-AL em relação a problemas estruturais no prédio e 
as péssimas condições de trabalho no local.

A secretaria de Adminis-
tração do Sintect-AL, liderada pelo 
companheiro Givaldo Gomes, 
concluiu as obras da primeira fase 
de construção da nova sede 
administrativa do Sindicato. A 
previsão é de que em 2015 se 
inicie a segunda fase da constru-
ção e se conclua o projeto da atual 
diretoria de oferecer uma sede mo-
derna e confortável para todos os 
filiados.

Em novembro o Sindicato atingiu a marca recorde de cinco 
visitas a cada agência postal do interior de Alagoas num só ano. O 
feito comprova o compromisso com os ecetistas espalhados pelo 

Posse dos Delegados Sindicais 

Formação Sindical 

Construção da nova
sede administrativa 

Interdição do CTCE 

Whatsapp do trabalhador 

Pagamento das Referências Salarias
do Trabalho a implantação das referências salariais no contra-
cheque dos trabalhadores que fizeram parte da ação impetrada 
pelo Sindicato para que a ECT cumprisse o PCCS de 1995.

Sintect-AL garante atendimento médico-hospitalar
solução resolveram procurar o sindicato para 
reclamar da falta de atendimento. Com a ação, 
alguns outros convênios com especialistas da área 
médica e odontológica foram normalizados. O 
Sintect-AL continuará vigilante para sempre 
defender uma assistência médica de qualidade para 
a categoria.

Sintect-AL bate recorde de visitas ao interior
estado e a garantia de que o Sintect-AL estará cada vez mais pre-
sente no interior de Alagoas. Visitas as agências do litoral, zona da 
mata, agreste e sertão foram prioridade para o Sindicato em 2014.
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A diretoria do Sintect-AL 
CONVIDA com imenso prazer 
todos os sindicalizados e depen-
dentes legais para participar da 
tradicional Festa do Ecetista. 
Esse ano a festa será no dia 24 de 
janeiro (sábado), a partir das 20 
horas, no espaço de eventos 
Data Marcada, localizado na Via 
Expressa, Serraria. O encontro 
além de promover a integração e 
a união dos trabalhadores, tam-
bém será alusivo ao Dia 25 de 
Janeiro quando se comemora o 
Dia do Carteiro.

Quanto ao acesso ao espa-
ço de eventos Data Marcada, 
ficou definido pela Diretoria do 
Sintect-AL que apenas os tra-
balhadores sindicalizados e seus 
dependentes legais terão passa-
gem livre para a Festa. Na oca-
sião, uma lista com os nomes dos 

Convênio entre Sintect-AL e Senac
beneficiará sindicalizados e dependentes

Trabalhadores terão desconto de 20% sobre as mensalidades

O
presidente do Sintect-AL, 
Altannes Holanda, assinou 
na tarde do dia 22 de dezem-

bro, convênio com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial – 
SENAC - que garante a todos os 
sindicalizados e seus dependentes 
legais desconto de vinte por cento 
nos cursos oferecidos pela institui-
ção.

O fato histórico inicia uma nova 
fase nas ações do Sindicato que ao 
longo de 2015 buscará outras 
parcerias que beneficiem a categoria 
e seus dependentes. De acordo com 
o secretário de Administração do 
Sintect-AL, Givaldo Gomes, cursos 
nas áreas de beleza e estética, co-
mércio, gastronomia, gestão e negó-
cios, informática, saúde e segurança, 

Vem aí a melhor festa de 2015
trabalhadores estará na portaria 
e, na chegada, todos deverão se 
apresentar para adentrar as 
instalações. A medida tem como 
propósito assegurar uma melhor 
organização para que o evento 
seja realmente desfrutado pelos 
trabalhadores.

Como a festa promete, to-
dos curtirão a boa música da ban-
da MCZ Musical e apreciarão a 
deliciosa culinária e a boa bebida 
que só o Sindicato oferece para 
você. O Sintect-AL também pen-
sou na criançada e disponibili-
zará brinquedos e doces especi-
ais para que a noite seja só de 
alegria.

Portanto,  temos um encon-
tro marcado com muita anima-
ção. Participe, venha e traga seus 
dependentes porque a festa é 
sua!

3231-3533

Presidente: Altannes Cleidy Vieira Holanda
Vice-Presidente: Alysson de Oliveira V. Guerreiro 
Secretaria Geral: José Balbino dos Santos

Sec. de Fin., Patr. e Administração: Givaldo Gomes da Silva
Sec. de Com. Div. e Imprensa: James Magalhães de Azevedo
Sec. de For. Sindical e Saúde do Trab.: Marcelo Nunes da Silva
Sec. da Mulher e Minorias: Marlene da Silva Duarte
Conselho Fiscal: José Pereira da Rocha Filho, Eraldo Melo Rêgo
e Ubiratan Coelho

Delegados Repres. junto à FENTECT:
Alex Cardoso Alves e James dos Santos Pereira
Editoração Eletrônica: José Geraldo Filho - Fone: 8811-3608
Tiragem: 1.500 exemplares

Impressão:

Boletim Informativo Carta Ecetista
ISSN 2178-2334

SI
NT

EC
T-
AL

Resistê
ncia e L

uta
!

+
idiomas, hospitalidade e lazer pode-
rão ser frequentados, a um preço 
acessível, visando a qualificação 
profissional do trabalhador e de seus  
dependentes.

O convênio vale para todo o 
estado de Alagoas bastando apenas 
o trabalhador pegar a declaração de 
sindicalizado na sede do Sintect-AL 
em Maceió ou na sub-sede de Arapi-

raca e se dirigir a qualquer unidade 
do Senac para ter direito ao des-
conto.

É a Diretoria do Sintect-AL 
sempre na defesa dos direitos do 
trabalhador sem esquecer de sua 
qualificação política e educacional 
objetivando cada vez mais uma 
formação cidadã para toda a cate-
goria.
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