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Vergonha e Provocação
Proposta da ECT irrita categoria e pode levar trabalhadores à Greve Geral

A

comissão de Negociação da
ECT teve a “cara de pau” de
apresentar ontem (2 de
agosto) uma vergonhosa proposta
de 3% de reajuste salarial. O percentual relembra os anos de 1990
quando o governo do PSDB, representado pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso, desmoralizava os trabalhadores dos
Correios com reajustes de 3% nos
salários.
O Sintect-AL repudia a proposta dos Correios e lamenta que
não haja avanços no atual governo,
que de forma retrógrada repete sem
pudor os tempos de FHC com um
percentual de reajuste que ofende
todos os ecetistas.
A infâmia proposta apresentada pela empresa fala ainda de outros índices, como: Vale-alimentação de R$ 25,00 para R$ 25,75;
Cesta-básica de R$ 140,00 para R$
144,20; Reembolso-creche de R$
389,95 para R$ 396,50; e auxíliodependente de R$ 611,02 para R$
629,35. Valores julgados como
absurdo pelo Comando Nacional de
Negociação e Mobilização.

Insulto
Além da vergonha acima, os
Correios ironizam trabalhadores
dizendo que desde 2003 vem
concedendo de bom grado
reajustes salariais acompanhados
de ganho real e pede para que a
categoria esqueça as perdas
salariais dos anos de 1990 quando
foi implantada a perversa política do
abono – uma chantagem que, na
época, levou a um enorme arrocho
salarial.
Para completar, os negociadores da empresa se negam a tratar
com transparência o verdadeiro

lucro que a ECT vem alcançando
com o aumento no número de
objetos postais, com a exploração
dos trabalhadores e com o Banco
Postal. A choradeira é a de sempre e
de forma mentirosa diz que não tem
dinheiro para atender a Pauta da
categoria.

Portanto, é hora de dizer não
aos insultos da ECT rejeitando e
repudiando o vergonhoso reajuste
de 3% e juntamente com o SintectAL mobilizar toda a categoria para,
em breve, fazer a maior greve geral
da história dos Correios nos últimos
anos.

ECT divulga folder mentiroso para trabalhadores
Os mais de 117 mil trabalhadores
dos Correios têm recebido em casa um
monte de mentiras divulgadas pelos
Correios em relação às conquistas da
categoria nos últimos anos. No folder
mentiroso a empresa se gaba dos ganhos conquistados pelos ecetistas como se eles tivessem sido concedidos de
boa vontade e sem nenhum esforço dos
trabalhadores. Mas como mentira tem
perna curta, todos sabem que cada centavo a mais no salário e nos benefícios
foi conquistado após muita luta acompanhada de greves, pressões psico
lógicas dos gestores e demissões de

muitos companheiros ao longo da
história.
Portanto, não se deixe enganar,
pois o pouco que temos hoje é graças a
coragem e força de todos os trabalhadores que lutaram incessantemente
por dias melhores para si e seus
familiares. “A empresa nunca nos deu e
jamais nos dará um centavo a mais sem
que antes tenha havido uma forte
mobilização da categoria para, com
muita coragem, arrancar da ECT o que
é nosso de direito.” Finalizou o
companheiro André Luiz, dirigente
liberado do Sintect-AL.

RESPEITO AOS TRABALHADORES, SIM!
SALÁRIOS DE FOME, NÃO!

