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Mesmo com lucro bilionário, governo Bolsonaro
propõe 2,4% de aumento e somente nos salários

Proposta absurda que não repõe nem 1/4 da inflação e que
contém retrocessos, deve ser rechaçada pelos trabalhadores

A
pós 3 rodadas de negociação 
entre o Comando Nacional de 
Negociação das Federações e a 

ECT, a direção da empresa e o governo 
debocham dos trabalhadores ao apre-
sentar uma proposta ridícula de apenas 
20% do IPCA, que dá mais ou menos 
2,4% de aumento e somente nos salá-
rios. Além disso, a ridícula proposta dos 
Correios propõe ZERO de aumento para 
os ticketes, o que também é um verda-
deiro absurdo, dada a inflação genera-
lizada dos alimentos, principalmente de 
Janeiro deste ano até o momento.

Não podemos aceitar esse dis-
parate, e ainda mais considerando o fato 
que a empresa já concedeu para a alta 
cúpula um aumento no salário deles de 
9%, enquanto os trabalhadores sobre-
carregados, com péssimas condições de 
trabalho, recebem migalhas de uma 
instituição que teve um lucro bilionário 
em 2021.

O momento é de mobilização e 
união dos trabalhadores. Por isso o 
Sintect-AL convoca todos os trabalhado-
res a participarem da assembleia na 

próxima quinta-feira, 21/07, para ava-
liação da campanha salarial e delibe-
rações. Vamos lotar a assembleia e re-
pudiar a postura da direção da ECT. 
Chegou a hora de todos os compa-
nheiros e companheiras se envolverem 

na campanha juntamente com o Sin-
dicato, na busca por uma proposta que 
realmente atenda os anseios mínimos 
da categoria. Venha, lute conosco.

Juntos poderemos e vamos 
vencer esta batalha!

-  Propuseram um reajuste de 20% Reajuste de 2,4% apenas nos salários:
do IPCA, que dá em média 2,4% do salário base, que dá uma média de 
apenas R$ 44,00 num salário de R$ 2 mil reais. Esse valor não recompõe 
sequer a inflação galopante dos últimos 12 meses;
-  Enquanto o preço dos Reajuste ZERO para o tíckete/vale-cesta:
alimentos batem recordes de aumentos, a direção da ECT propõe não 
reajustar esse importante benefício;
-Exclusão da cláusula que trata da responsabilidade civil em acidente de 
trânsito: A ECT quer obrigar os trabalhadores motorizados a arcarem com 
absolutamente todos os custos. Um grande absurdo que não podemos 
aceitar;
-  Significa que onde já foi implantado teríamos Retirar a entrega matutina:
um retrocesso que coloca em risco a saúde dos trabalhadores;
-  a ECT quer Acabar com a homologação dos atestados médicos:

TODOS À ASSEMBLEIA

VEJAM ALGUNS PONTOS DA RIDÍCULA PROPOSTA:
repassar a responsabilidade para os trabalhadores, retirando ainda mais 
direitos;
-  Os Correios na Não emissão de CAT para dirigentes sindicais liberados:
prática já dificulta a emissão de CAT para qualquer trabalhador e quer 
avançar com o ataque;
- A proposta visa diminuir ainda mais o Dimensionamento de carga: 
número de distritos e consequentemente de trabalhadores nas unidades. 
Isso serve para ampliar a sobrecarga de trabalho e a exploração da mão 
de obra da nossa categoria, sem contratações;
-Devolução dos custeios das despesas com CNH para os participantes 
do RI que desistirem da função no prazo de 1 ano;
-Restrição do registro das denúncias de casos de racismo, assédio moral 
e sexual: na prática, somente a vítima deve fazê-lo e por escrito na área 
de relacionamento organizacional.
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