
Carta aberta à população

Prezado(a) Senhor(a)

Dia após dia os Correios têm sido um lugar de

sobrecarga, baixos salários e péssimas condições de trabalho.

Os trabalhadores que sobrevivem com essas mazelas sofrem

as consequências das políticas adotadas pela ECT e pelo

governo federal. Nelas imperam o descaso e abandono de

clientes e trabalhadores - o que implica no desrespeito às

conquistas trabalhistas e sociais, na precarização do emprego

e na privatização dos serviços postais.

Os trabalhadores em GREVE vêm denunciar a

sociedade alagoana todo o processo de sucateamento, os

baixos salários e uma administração truculenta que fere a lei e

ultraja a imagem dos Correios e seus funcionários.Ao mesmo

tempo, os trabalhadores em greve pedem o seu apoio para a

luta de milhares de pais e mães de família por novas

contratações de trabalhadores, melhores salários e contra a

opressão e os baixos salários na ECT.

Lutamos, também, por um Correio Público e de

Qualidade e contra todas as ações maléficas de péssimos

gestores porque entendemos que elas são prejudiciais a

sociedade e aos mais de 107 mil trabalhadores.

Portanto, contamos com o apoio da população à nossa

GREVE por salários justos, melhores condições de trabalho e

pela imediata contratação dos CONCURSADOS para que

possamos sustentar e proteger um Correios que é Patrimônio

do Povo Brasileiro.
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