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24 de Abril: Dia do Operador
de Triagem e Transbordo

C

omemorou-se neste
sábado, o Dia do OTT.
Segmento fundamental na área operacional dos
Correios, os operadores de
triagem e transbordo vem ao
longo dos anos contribuindo de
forma significativa na consolidação da empresa.
Entretanto, em relação ao
movimento sindical, ainda é
tímida a participação dos operadores de triagem nos movimentos reivindicatórios, pois
somente alguns participam dos
movimentos paredistas dando
sua colaboração para asse-

gurar os direitos de toda a
categoria.
O Sintect-AL reconhece
que nas recentes campanhas
salariais esse número vem aumentando, mas entende que a
participação e o espírito de luta poderiam ser bem maiores
se houvesse a solidariedade
daqueles OTT's que entram
para trabalhar durante as mobilizações enfraquecendo os
movimentos reivindicatórios
da categoria.
Porém, a conscientização dos operadores de tria-

gem contra uma empresa
opressora é um processo muitas vezes lento e gradual, mas
possível de se realizar para o
bem de toda a categoria.
O Sintect-AL neste momento de festa acredita na união e na capacidade de luta dos
OTT's tendo a certeza de que
chegará o dia em que todos,
sem exceção, quando convocados pela categoria, cruzarão
seus braços na defesa e na
luta pela dignidade de cada
trabalhador e cada trabalhadora dos Correios em Alagoas.

Condições de trabalho no atual CTCE
O presente dos Correios quando se comemora essa data significativa para os OTT's
é abandoná-los num Centro de Tratamento de
Cartas sem as condições adequadas de trabalho, é desprezá-los num lugar que mais parece
um “depósito de trabalhadores” que deram a
vida inteira pela empresa e que, nos últimos
anos antes da aposentadoria, se deparam
com a indiferença de gestores que só discursam sobre um novo CTCE que nunca sai do
papel. Todos já sabem que quando a cúpula
administrativa dos Correios fala, trata-se apenas de pura enrolação, de conversas ao vento.

Falta atenção, compromisso e sinceridade da empresa para com todos os OTT's. Esses companheiros não merecem o momento
profissional em que vivem, precisam e exigem
dignidade e melhores condições de trabalho.
Só a luta poderá mudar tudo isso, até porque
essa é a única linguagem que a ECT entende
para ceder e respeitar os direitos dos trabalhadores.
Apesar de tantas mazelas, o Sintect-AL
deseja a todos os operadores de triagem e
transbordo, parabéns pela passagem do seu
dia, muita paz, muita luta e muita alegria!

