Ano II – Nº 01
Acre decreta greve elevando para 29 o número
de estados parados
29 estados em todo o país estão em greve.
O último a aderir ao movimento foi o estado do
Acre, após assembleia na noite de ontem (18). Em
avaliação da Fentect este ano a adesão é mais forte
que na greve do ano passado e as assembleias
estão ocorrendo com um grande número de
trabalhadores dispostos a lutar até o último
momento caso a ECT não apresente uma nova
contraproposta com avanços para toda a categoria.
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investimentos, para a alta cúpula da empresa e seus
bajuladores de plantão, inclusive alguns oriundos
do movimento sindical, trata-se de pura despesa ou
desperdício que precisa acabar mandando a conta
para o trabalhador.
Para isso, a ECT está disfarçadamente
tentando emplacar o Postal Saúde estabelecendo
uma verdadeira privatização deste serviço
transformando-o
num
convênio
médico
tradicional, com cobrança de mensalidade,
exclusão de dependentes e com o aumento das
perícias para negar tratamento aos trabalhadores.

Greve no interior de Alagoas é forte
Findect é ilegal e chapa branca
A greve no interior de Alagoas vem
acontecendo com muita força. Até esta quartafeira, no mínimo 18 municípios tem trabalhadores
parados. Dentre as cidades do interior, grandes
centros como Arapiraca, Rio Largo, Marechal
Deodoro e Palmeira dos Índios apresentam grande
adesão.
A expectativa é para que hoje os
trabalhadores de Campo Alegre, Girau do
Ponciano, Traipu e São Sebastião entrem em
greve.
Mudanças no Correio Saúde são maior
pacote de maldades da ECT
A ECT há muito tempo vem maquinando
uma estratégia para alterar as regras do plano de
saúde. Todas as vezes que se fala no assunto, os
gestores vivem lamentando os valores mensais
aplicados na assistência médica e odontológica.
Enquanto para a categoria estes valores são

Apesar de ter sido decretada ilegal pelo
Ministério do Trabalho, a federação pirata e de
araque Findect foi idealizada e ressuscitada por
pelegos para lesar a categoria e servir aos
interesses dos Correios. Não é que a ex-defunta
tentou tapear todo mundo com uma greve
relâmpago e em seguida foi logo correndo para
assinar um acordo ilegal com a empresa traindo
milhares de trabalhadores em São Paulo e Rio de
Janeiro.
Os pelegos tiveram tanta “cara de pau” que
acabaram esquecendo que com esse reajuste
medíocre aceito por eles mal vai dar para comprar
óleo de peroba para passar adivinha aonde.
O pior é que na audiência de conciliação a
Justiça do Trabalho ainda tentou dar uma
moralzinha a quem não tem compromisso com o
trabalhador e é quintal dos Correios. Chega de
enrolação, essa Findect é pura enganação.
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