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Grande Ato Público contra

a quebra do monopólio
Os trabalhadores dos Correios tem
mais um grande desafio pela frente.
O Projeto de Lei 3677/08, do
Deputado Régis de Oliveira (PSC/SP),
em tramitação na Câmara Federal, é
uma séria ameaça ao monopólio
postal. Sendo aprovado, acarretará
uma redução imediata de 50% da
receita dos Correios e as consequências são as piores possíveis para os
trabalhadores.
Isso representa uma ameaça direta,
com a clara volta do fantasma da
demissão. Diante dessa situação e do
momento grave que passamos conclamamos a todos, para que possamos reforçar as fileiras de luta em
defesa de um Correio público de
qualidade a serviço do povo.
Carteiros, Ott’s, atendentes, áreas
administrativas e todos os trabalhadores precisam estar unidos nesta

Régis de Oliveira - PSC/SP

luta em defesa não apenas da manutenção do monopólio,
mas também em defesa do trabalho de todos. Por isso,
estaremos realizando um grande ato público chamando a
sociedade e parlamentares para lutarmos juntos contra
mais esse golpe ao patrimônio público. Defenda seu
emprego. Participe conosco nesta luta!

GRANDE ATO PÚBLICO
Dia: 10 de junho - Horário: 8:30
Local: Em frente a Agência Central
dos Correios - Praça Cívica, nº 11
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Privatização, não!

Contratação é a solução
O problema já é antigo. Desde o fim
da década de 1980, os governos vêm
aplicando políticas que visam destruir o
monopólio postal e privatizar os
Correios. Foi a mobilização dos trabalhadores que impediu, até agora, a
quebra do monopólio postal e a privatização dos Correios. E é assim que tem
que continuar.
Já foram vários os ataques ao longo
dos últimos anos, mas está mais do
que provado que a privatização não é
a solução. Apesar de todas as investidas para favorecer o interesse dos
grandes grupos do setor de logística,
os Correios se mantém como uma
empresa respeitada, lucrativa e com
credibilidade.
Tudo isso graças ao esforço e as
ações dos trabalhadores no dia-a-dia.
Somos nós que construímos essa
história e não vamos permitir que a
destruam. É a sociedade que acaba
sendo penalizada por isso. E ao contrário do que querem implementar, na
verdade a solução para a Empresa é a
realização imediata de concurso público para a contratação de novos trabalhadores.
O Brasil cresce, a população também

e a necessidade de integração é cada vez maior. A demanda de serviços também cresce em ritmo acelerado e o fortalecimento da ECT é essencial para atender a essas exigências. E manter os Correios como uma empresa pública e de
qualidade representa defender os interesses do País. É isso
que queremos. É por isso que Lutamos!
Neste momento, nosso desafio é sensibilizar o Governo
Federal, parlamentares, órgãos de controle das estatais e o
próprio Ministro das Comunicações para a necessidade da
realização de concurso. A demanda de serviços é cada vez
maior e o número de trabalhadores em atividade na empresa não vem crescendo na mesma proporção.

POR UM CORREIO PÚBLICO, DE
QUALIDADE E A SERVIÇO DO POVO

ESSA É UMA LUTA DE TODOS

