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Por isso, precisamos trazer à 
consciência de todos, que há uma 
grande diferença entre o salário-mínimo 
e o salário digno. Salário mínimo 
garante apenas a sobrevivência do 
trabalhador, é o mínimo para que ele e 
sua família vivam uma vida de 

restrições. Ao contrário, salário digno 
respeita o trabalhador e a sua família, 
garantindo saúde, educação, moradia, 
vestuário e lazer, direitos expostos na 
Constituição Federal, que asseguram 
uma vida tranquila para cada cidadão 
brasileiro. 

Companheiros e companheiras, 
nossa  campanha sa lar ia l  
começou e a empresa já mostrou 

sua crueldade ao propor reajuste 0% aos 
trabalhadores dos correios que todos os 
dias se expõem ao COVID 19, para 
manter os Correios funcionando e 
gerando lucros bilionários.

Sabemos que esse ano a campanha 
salarial será muito dura e somente com a 
UNIÃO E LUTA de todos os 
trabalhadores superaremos esse 
momento tão difícil, por isso VAMOS A 
LUTA, POR SALÁRIOS, DIREITOS E 
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DOS 
CORREIOS.

É por este salário que nós vamos 
batalhar, é por um reajuste que recupere 
nosso poder aquisitivo, valorizando esse 

serviço essencial que prestamos a toda a 
população. 

Na última campanha salarial 
amargamos inúmeras perdas, devido a 
uma gestão que apenas quer retirar 
direitos, subordinada a um governo que 
maltrata os trabalhadores disseminando 
suas ideias para a população, que 
inconsciente da nossa realidade, volta-
se contra a nossa luta, considerando que 
reclamamos demais, já que recebemos 
mais do que o mínimo salarial. 

CAMPANHA SALARIAL
NÃO ACEITAREMOS 0% DE AUMENTO SALARIAL!!!

ELEIÇÕES SINTECT/SE

Nós membros da CHAPA 2 “DEMOCRACIA E 

TRANSPARÊNCIA” agradecemos a todos os 

trabalhadores e trabalhadoras pelo voto de 

confiança e REAFIRMAMOS nossa intenção de 

trabalhar firme em prol dos trabalhadores e unificar toda 

a categoria ecetista em Sergipe, do interior a capital, 

carteiros, atendentes, OTT's e trabalhadores adminis-

trativos somos todos TRABALHADORES DOS 

CORREIOS e apenas unidos conseguiremos fazer o 

enfrentamento a todos os ataques que a categoria vem 

sofrendo. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!!
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NÃO À PRIVATIZAÇÃO

DOS CORREIOS

O ENEM é a prova de dedicação e 
esforço por parte dos milhares de traba-
lhadores que distribuem as avaliações por 
todas as regiões do país. Ainda no campo 
educacional, podemos destacar a entrega 
de livros e materiais didáticos (na casa dos 
milhões!) em todos os municípios da 
nossa nação. 

Além disso, enfrentaremos uma 
grande batalha contra a privatização 
dos Correios, uma Empresa Pública 

que desenvolve um serviço essencial para o 
povo, o seu verdadeiro dono. 

 Precisamos conscientizar a população 
de que motivos não faltam contra a venda da 
nossa estatal, pois temos uma empresa 
rentável que somou lucros enormes nos dois 
últimos anos, sendo a preferida para 
entregas na Black Friday e o principal meio 
de frete aos clientes entre os varejistas 
online. 

Estamos entre as maiores empresas 
postais do mundo. A venda da nossa 
estatal representará a precarização dos 

nossos empregos e a demissão em massa 
de trabalhadores além do fim das 
pequenas agências em diversos municí-
pios pelo país. 

Isso demonstra o caráter integracionista 
da nossa empresa, estando em todos os 
cantos do Brasil, pois somos os únicos com 
capacidade de entrega para os munícipes 
instalados no interior brasileiro. 

Precisamos de todos vocês, traba-
lhadores e trabalhadoras do Correios 
em Sergipe, para avançarmos na 
conscientização de toda a população 
sobre a nossa realidade e da nossa 
empresa, para que mentiras não 
enganem nossa sociedade e nos 
unamos em uma grande luta a favor 
dos Correios enquanto Empresa 
Pública.

RIR PRA NÃO CHORAR


	Página 1
	Página 2

