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Nota da Direção da FENTECT Contra o Golpe da Direita 
 

A Federação Nacional dos Trabalhadores Em Empresas de Correios e Telégrafos - FENTECT, 

em reunião de sua diretoria colegiada ocorrida em Brasília, no dia 10 de março de 2015, apoia e 

orienta a todos os trabalhadores dos Correios a participar do Ato do dia 13 de março, sexta-feira, 

inclusive, chamando os sindicatos que conseguirem, a fazer um dia de paralisação nos Correios 

nesta data, em defesa das reivindicações dos trabalhadores:  

 

-Contra o golpe de Estado que a direita está colocando em prática no País; 

-Pela estatização da Petrobras; 

-Contra a privatização dos Correios; 

 

Os trabalhadores não devem se abster no momento em que os grandes capitalistas internacionais 

estão na ofensiva para aprofundar os ataques contra as condições de vida da população.  

 

Qualquer posição de uma suposta “neutralidade” diante da situação apenas serve aos interesses 

dos golpistas.  

 

É preciso, acima de qualquer coisa, defender as organizações operárias e populares contra a 

extrema direita que está se organizando. 

 

Disfarçados sob a bandeira do “impeachment”, esses grupos da direita e da extrema-direita estão 

agindo de acordo com as coordenadas dos grandes monopólios imperialistas, banqueiros e 

especuladores, cujo principal interesse é transformar as nações de todo o mundo em verdadeiras 

colônias para sustentar suas riquezas em troca da escravidão de milhões de trabalhadores. 

 

Esses mesmos banqueiros são os que estão forçando a atual direção da ECT a colocar em prática 

medidas de privatização como foi a Postal Saúde e está sendo a CorreiosPAR.  

 

Porém, mesmo o PT satisfazendo essa política, não é suficiente para acalmar a sanha desses 

capitalistas parasitas da população. Os golpistas querem derrubar o governo para colocar no lugar 

um governo que entregue completamente os Correios, a Petrobras e toda a riqueza nacional para 

os estrangeiros. 

 

Os golpistas são os que defendem os “ajustes” econômicos que jogam nas costas dos 

trabalhadores a crise econômica capitalista. Querem acabar de uma vez por todas com todos os 

direitos e conquistas pelos trabalhadores brasileiros. 
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Por trás do cinismo e hipocrisia do “combate à corrupção”, os golpistas atacam o governo do PT 

impulsionados pela campanha da imprensa capitalista, tradicional inimiga do povo e dos 

trabalhadores, como a Rede Globo, a revista Veja, a Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, o 

Zero Hora, Correio Brasiliense e todo o cartel da imprensa que serve aos interesses dos patrões.  

 

Nós, trabalhadores dos Correios, sabemos muito bem o quanto essa imprensa, que agora levanta a 

bandeira da “moral” para defender o golpe, é nociva aos trabalhadores. Diante do menor sinal de 

luta e mobilização, essa mesma imprensa é a primeira a atacar e caluniar os trabalhadores e suas 

organizações, se colocando claramente do lado dos patrões e da Justiça.  

 

Portanto, não cairemos na campanha golpista dessa imprensa. 

 

O ato golpista do dia 15, disfarçado de “impeachment”, é apoiado e financiado por essa imprensa, 

como o sócio da AMBEV no Brasil, o banqueiro Joseph Safra e a família Marinho. Os que 

estarão nas ruas no dia 15 são aqueles que conservam e disseminam o ódio contra os 

trabalhadores e o povo pobre, contra todas as organizações sindicais e populares, contra toda a 

luta dos trabalhadores pelas suas reivindicações. 

 

A FENTECT chama os trabalhadores dos Correios de todo o País e os sindicatos a saírem às ruas 

no dia 13 com as bandeiras de luta da classe operária.  

 

Às ruas no dia 13 pela estatização da Petrobras e de todo o petróleo brasileiro!  

 

Às ruas no dia 13 contra a privatização dos Correios!  

 

Às ruas no dia 13 contra as demissões!  

 

Às ruas no dia 13 contra o arrocho salarial, pela manutenção e ampliação dos nossos direitos! 

 

Chamamos todas as organizações de luta, progressistas da população a juntarem forças nesse ato 

do dia 13 e na denúncia do golpe. 

 

Golpistas não passarão! 

 

 

 

 

Diretoria Colegiada da FENTECT 


