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Rumo à Greve dia 14: Indicativo 
deverá ser aprovado em assembleias!

SINTECT-GO
Boletim

O SINTECT-GO  
convoca todos os tra-
balhadores e trabalha-
doras de sua base para 
participarem da As-
sembleia Geral e das 
Assembleias Regionais 
que serão realizadas 
no próximo dia 10 de 
junho.  Entre os pontos 
de pauta das assem-
bleias está a aprovação 
do indicativo de gre-
ve para às 22h do dia 
13 de junho de 2019. A 
Assembleia Geral será 
realizada em Goiânia, a partir das 
18h30, e as Assembleias Regionais 
em várias cidades do interior, con-
forme quadro abaixo.

A classe trabalhadora já vinha so-
frendo vários ataques desde o início 
do Governo Temer, e eles se inten-
sificaram ainda mais neste ano em 
cumprimento a pauta econômica 
neoliberal do governo. O objetivo é 
estabelecer o estado mínimo no Bra-

sil e atender aos interesses do mer-
cado financeiro internacional. 

E para conseguir atender estes 
interesses, um dos pontos da pauta 
econômica e privatizar várias esta-
tais, entre elas os Correios. Como 
se não bastasse conviver com con-
dições de trabalho precárias, fe-
chamento de agências, extinção do 
cargo de OTTs, gerando incertezas 
entre os atendentes, entre outras si-
tuações preocupantes, mais de 105 

mil trabalhadores e tra-
balhadoras dos Correios 
em todo o país precisam 
lutar contra essa ameaça 
para manter seus empre-
gos.

Além de colocar em 
risco o emprego de mais 
de 105 mil pessoas, a 
privatização dos Cor-
reios ainda trará graves 
consequências para o 
país, como: o não cum-
primento de seu papel 
social; a inexistência do 
serviço postal em vários 

locais; dificuldade ou até mesmo a 
falta de entrega de livros didáticos, 
vacinas, provas, coleta e distribuição 
de doações em casos de catástrofes, 
que atualmente são obrigações dos 
Correios; aumento no valor dos ser-
viços, entre outros.

Em Goiás, os trabalhadores dos 
Correios já estão em estado de greve 
desde as últimas assembleias, reali-
zadas no dia 28 de maio.

ASSEMBLEIAS

PAUTAS 

AC’S CDD’s Goiânia 

UD’S

Dia 10 de junho
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- Aragarças
- Bela Vista
- Ceres
- Goianésia
- Goiatuba
- Goiás
- Inhumas
- Ipameri

- Iporá
- Itapuranga
- Itaberaí
- Jaraguá
- Minaçu
- Morrinhos
- Nerópolis
- Niquelândia

- Palmeiras de 
Goiás 
- Pires do Rio
- Porangatu
- Quirinópolis
- Santa Helena
- São Miguel 
do Araguaia

Dia 10 de junho
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

Dia 10 de junho
16h30 (1ª chamada ) - 17h (2ª chamada)

- Caldas Novas 
- Catalão 
- Itumbiara

- Jataí 
- Rio Verde

Dia 10 de junho
18h30 (1ª chamada ) - 19h (2ª chamada)

Em frente da Agência Central - Praça Cívica

Dia 10 de junho
17h30 (1ª chamada ) - 18h (2ª chamada)

- São Luiz dos 
Montes Belos 

- Mineiros
- Uruaçu

• Informes;
• Aprovação do Indicativo de greve a partir das 22h do dia 13 de junho de 2019;
• Aprovação de moção de repúdio pelo fechamento de agências e contra a privatização dos Correios.

CDD JK (Anápolis)



NÃO À PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS! 

1) Muitas pessoas serão privadas do acesso ao serviço postal por causa do fechamento de 
agências;

2) Se privatizada, a Empresa pode perder a obrigatoriedade de executar políticas públicas 
como distribuição de livros didáticos, entrega de vacinas, coleta e distribuição de donativos em 
casos de catástrofes, entre outros, e assim a sociedade seria prejudicada;

3) No plano econômico, a privatização dos Correios pode aprofundar ainda mais a crise 
e as dificuldades logísticas para setores que dependem da Estatal, aumentando ainda mais o 
desemprego, que já atinge 13,2 milhões de pessoas, além dos 30 milhões que estão no precário 
mercado de trabalho informal, segundo dados  atualizados do IBGE;

4) Os Correios é a única instituição presente em 100% do território brasileiro, atendendo 
5570 cidades, funcionando como instituição financeira em cerca de 1900 unidades, constituindo 
assim um importante elemento de integração do território brasileiro, que seria perdido com a 
privatização.

5) A estatal só possui o monopólio postal, limitando a cartas e telegramas, sendo que os 
demais serviços, como o de encomendas, estão em livre concorrência; 

6) Os valores dos serviços prestados pelos Correios aumentarão, assim como o valor dos 
serviços prestados por outras empresas de logística, que acabam utilizando o serviço dos Correios 
para que os produtos cheguem em todas as localidades do país; e

7) Pequenas empresas e ecommerces seriam prejudicados, pois deixariam de contar com o 
único operador logístico presente em todo o território brasileiro.

CONSEQUÊNCIAS DA PRIVATIZAÇÃO
DOS CORREIOS


