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E para aqueles que ainda dormem
em berço esplêndido, a hora
é de acordar para a vida.
ECT, edita inúmeras portarias, todas com ataques aos nossos
direitos e ainda de forma sarcástica diz que, “embora fora do ACT a
empresa pagará aos seus funcionários tudo que está estabelecido na
CLT”. Como se isso fosse bom para nós trabalhadores. Todos sabem
que a CLT é base e princípio para a regulamentação de regras de
direitos e deveres, más que, nossa categoria após décadas de lutas e
reinvindicações, avançamos em nossos direitos e conseguimos
benefícios acima da CLT, ou seja, melhor que os estabelecidos pela
lei, isso não fere á lei ou qualquer norma estabelecida, são ganhos da luta da categoria, nada
inconstitucional más que a empresa em suas palavras pejorativas dá um viés de que estamos fora da lei, na
ilegalidade, com benefícios irreais para nossa realidade atual . Nossa luta já vem de mais de 3 décadas, e se
temos benefícios acima da CLT é em detrimento aos péssimos salários praticados pela empresa, que agora
insiste em retirá-los, sem estes benefícios já não compensa ﬁcar na ECT, pois os benefícios estabelecidos na
CLT seriam iguais as demais categorias com a diferença que na iniciativa privada a ascensão a cargos mais
elevados são em média de 05 anos e nos correios podem chegar a mais de 15 a 20 anos, um verdadeiro
absurdo.
CONTINUA VERSO

“Mas os Correios continuarão a conceder os benefícios aos
seus empregados, de acordo com o que está previsto na
legislação.
Logo abaixo o tom de ameaça “O mais importante neste
momento é a sobrevivência dos Correios e o futuro
proﬁssional de todos que fazem a empresa”.
Ou seja não é sua saúde, nem sua própria sobrevivência que
conta para ELA, somos apenas uma matricula , substituível ,
ELA não pensa em nós como patrimônio principal, não pensa
em nossas famílias , em nossa saúde , em nosso bem estar.

Veja o que nos espera se não lutarmos agora.

ALA MILITAR DO GOVERNO UTILIZA CORREIOS
PARA CABIDE DE EMPREGOS E, SOB DISCURSO
DE CRISE FINANCEIRA, CRIA SETE NOVE
ASSESSORIAS AO CUSTO DE R$ 27 MIL CADA

