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Sintect-AL participará das
manifestações do 1º de Maio

Ecetistas estão convidados para lutar por seus direitos

O
Sintect-AL convida 
todos os ecetistas 
para a tradicional 

manifestação pública alusi-
va ao Dia do Trabalhador. A 
concentração será no dia 
1º de maio (sexta-feira), a 
partir das 09 horas, em 
frente à Vila dos Pescado-
res, por trás da Associa-
ção Comercial, no Jara-
guá rumo ao Alagoinhas, 
na Pajuçara. As atividades 
contarão com a participa-
ção da CUT e de diversos 
sindicatos alagoanos para 
um dia de protestos e de 
comemorações com várias 
atrações culturais e pala-
vras de ordem contra o go-
verno federal e o Congres-
so Nacional.

A data é utilizada to-
dos os anos para que os 
ecetistas se encontrem a fim de 
refletir suas lutas e reivindica-
ções. É um momento de consci-
entização e mobilização com vis-
ta a não pensar o 1º de Maio co-
mo um simples feriado nacional, 
mas, dessa vez, um dia de protes-
tos contra os ataques da mídia e 
da atual e conservadora Câmara 
dos Deputados, que insiste em 
desrespeitar e afrontar os direitos 
trabalhistas, historicamente con-
quistados com muita luta pelos 
trabalhadores. 

A exemplo dos outros anos, 
os ecetistas comemorarão o Dia 

do Trabalhador criticando a ad-
ministração nacional dos Cor-
reios pela incapacidade adminis-
trativa que continua gerando, dia 
após dia, sobrecarga, baixos sa-
lários, péssimas condições de 
trabalho e supressão de direitos.

Por isso, precisamos lutar 
contra essas mazelas e devemos 
unificar toda a categoria num mo-
vimento que, partindo da resis-
tência aos ataques dos grupos 
conservadores da ECT, passe pa-
ra o ataque ao conservadorismo e 
a irresponsabilidade dos deputa-
dos federais alagoanos que dis-

seram sim ao Projeto de Lei 4330 
em favor da terceirização.

Portanto, nesse 1º de Maio, 
contamos com você para exter-
nar com muita força toda insatis-
fação contra a má administração 
da empresa e contra a omissão 
de um governo e de um Congres-
so que ultimamente vem fechan-
do os olhos e atacando direitos 
dos trabalhadores.

É necessário resistir e resis-
tiremos! Participe, proteste e 
comemore conosco o Dia do 
Trabalhador!
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