m
pr
e

S SINTECT-GO

eira

sil

de Correios e Te

lég
raf
o

s

e

S
as
su

Boletim

ub

Trabalhadores
dos
na
to
E

sa

a
Br

s

S

eG
oi
á

ca
di
in

rias no Estad
od
sidiá

SINTECT - GO Informativo nº 19/2019 • Janeiro de 2019 | www.sintectgo.org.br
Fentect/CUT

Gestão 2017/2020

PLENÁRIAS REGIONAL E NACIONAL

RESISTÊNCIA E LUTA SEMPRE
DIGA NÃO À
PRIVATIZAÇÃO!
A ameaça neoliberal nunca esteve tão forte, estruturada e sedenta por engolir os
direitos dos trabalhadores
brasileiros. Vivemos um ataque diário, geral e irrestrito
aos empregados dos Correios, das demais estatais e
também da iniciativa privada em todo o país.

Ataque por todo lado!

O governo nos ameaça com
o fim da Justiça do Trabalho,
extinção dos Correios, redução
dos direitos trabalhistas, terceirização ampla, corte de direitos e
benefícios históricos, arrocho salarial, ameaças de demissão e fechamento de postos de trabalho.
Diante desse contexto, a união
dos trabalhadores e o fortalecimento de suas instituições classistas são imprescindíveis para
defender e manter nossos empregos e direitos e também as estatais como empresas públicas e de
qualidade. Sabemos que os Correios é um patrimônio brasileiro
e que o governo e a diretoria da
ECT querem entregá-lo às multinacionais. Não podemos deixar!

AGENDA DE
MOBILIZAÇÃO
PARA A LUTA
PLENÁRIA
REGIONAL
Dia 19/01,
das 14h às 18h
CUT-GO - Goiânia

PLENÁRIA
NACIONAL
Dia 02/02
FENTECT - Brasília

Você faz a diferença!

Cada um de nós vai fazer a
diferença nessa luta! A batalha é
contínua e nosso fortalecimento
se dá no dia a dia do movimento
sindical, do qual você precisa e
deve fazer parte, estar presente!
Dia 19, das 14h às 18h, o Sintect-GO realiza a Plenária entre
categorias das estatais para discutir a defesa dos trabalhadores.
A história nos ensina que, juntos, somos fortes! Temos que mobilizar os colegas nas unidades e
ficar vigilantes, conscientes de
tudo o que está acontecendo na
política nacional e nos Correios.

O futuro dos Correios,
mais uma vez, depende
do trabalhador!

VAMOS À LUTA, UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

$

PATRIMÔNIO E TRABALHO DOS
BRASILEIROS ESTÃO EM RISCO!
ESTATAIS DÃO LUCRO, SIM!

Não se deixe enganar! Técnicos do Dieese garantem que as estatais deram
mais de R$ 250 bilhões de dividendos para a União somente nos últimos 15 anos.

O BRASIL NA MÃO DOS ESTRANGEIROS

O governo Federal já anunciou inúmeras vezes que pretende
PRIVATIZAR ou LIQUIDAR 100 estatais brasileiras, mesmo em
áreas estratégicas como Eletrobrás, Correios, Bancos e Petrobrás.

POPULAÇÃO NÃO QUER VENDER SEU PATRIMÔNIO
70% dos brasileiros são contra a venda das empresas nacionais
(Pesquisa Datafolha de 5/01/2019)

PRIVATIZAR É DECRETAR O FIM DA SOBERANIA NACIONAL

Privatizar significa a venda do patrimônio brasileiro para grupos internacionais. É entregar na mão de
outros países empresas que prestam serviços essenciais à população, como o fornecimento de água,
energia e crédito bancário e ainda o Pré-Sal brasileiro (a 3ª maior reserva de petróleo do mundo).

MILHARES DE DESEMPREGADOS

As privatização vão fechar milhares de postos de trabalho.
Só os Correios possuem mais de 105 mil empregados.

LEMBRA DO APAGÃO DE 2001?

Foi justamente a política de privatização do setor elétrico
que levou o Brasil à ‘Crise do Apagão’.

SEJA PATRIOTA! DEFENDA O QUE É NOSSO.

