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Hoje é Dia do Motorista

P

Sintect-AL diz que companheiros precisam se fortalecer

rofissionais de uma importância imensa para as atividades dos Correios, os
motoristas sempre foram estratégicos para o Sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores
ecetistas em Alagoas.
Neste 25 de Julho, o Sintect-AL conta com a união de todos os motoqueiros e motoristas
para que durante a Campanha
Salarial marquem presença nas
assembleias, atos públicos e no
movimento grevista fechando a
garagem e garantindo as conquistas necessárias para todos

os ecetistas.
Para Eraldo Melo, motorista
dos Correios por mais de 20 anos
e secretário de finanças do
Sintect-AL “o Dia do Motorista é
um importante momento de reflexão para que todos percebam
a necessidade cada vez maior de
união e solidariedade. Para que
mais do que nunca, meus companheiros tenham consciência
de sua força enquanto classe trabalhadora.”
Ainda segundo Eraldo, “no
Dia do Motorista fica a reflexão:
ao longo dos anos a ECT vem

tentando eliminar a profissão de
motorista de seus quadros e, por
todo esse tempo o movimento
sindical vem combatendo essa
perversa intenção. Chegou a hora de todos os que conduzem um
veículo dos Correios mostrar para a empresa que a profissão
continua resistindo e que um
motorista jamais foge a luta.”
A Diretoria do Sintect-AL
parabeniza todos os motoristas
pelo seu dia e conta com cada um
na luta diária em defesa dos
trabalhadores!

Presidente da ECT recebe representantes
dos trabalhadores com agressividade
No último dia 19 de Julho
reuniram-se o presidente dos
Correios, Wagner Pinheiro, a
Diretoria da Fentect e um representante de cada Sindicato
de Correios para tratar da Medida Provisória 532.
Ao iniciar a reunião, o presidente Wagner Pinheiro foi agressivo com os trabalhadores,
afirmando que as críticas a MP
são infundadas e que quem a
critica é porque não a leu na
íntegra. Suas palavras iniciais
causaram indignação em todos
os representantes sindicais
presentes. De imediato, o Se-

cretário Geral da Federação,
José Rivaldo da Silva, pediu a
palavra e contestou as acusações do presidente da ECT dizendo que apesar das reuniões
anteriores não houve abertura
de espaço para os trabalhadores, pois a Diretoria Colegiada
da Fentect por diversas vezes
pediu cópias do novo Estatuto e
da MP 532 e foram negadas
pela empresa.
Mais do que nunca, o Sintect-AL reforça a necessidade
dos trabalhadores estarem
atentos nesta Campanha
Salarial, atendendo as convo-

cações feitas para lutarmos não
só por aumento salarial e condições de trabalho, mas também para barrarmos a MP 532.

