Data 07/08/2017

ASSEMBLEIA RATIFICA A NECESSIDADE DE
MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TODO O PAÍS
Os trabalhadores compareceram em massa
na assembleia realizada na última quartafeira, 02 de agosto, e ratiﬁcaram a
necessidade de ampliar a mobilização e
organizar uma campanha salarial ﬁrme no
sentido de defender os empregos, os direitos
conquistados e as famílias ecetistas.

A assembleia também debateu a votação no
Congresso Nacional, que mais uma vez
acabou num “acordão” às costas dos
trabalhadores, o que demonstra que vão
continuar atacando e retirando direitos da
população brasileira para salvaguardar os
lucros dos grandes capitalistas.

Em uma assembleia bem participativa, muitas
pessoas ﬁzeram intervenções no sentido de
que a luta na campanha salarial é de todos os
trabalhadores e não só das direções dos
Sindicatos. O sentimento de união colocado
na assembleia pelos trabalhadores mostra a
disposição de luta da categoria contra a
política de sucateamento que está colocada
nos Correios, com vistas a entregar a maior
estatal brasileira em número de funcionários à
iniciativa privada.

Uma nova assembleia e diversas plenárias
foram marcadas nas regionais e nos interiores
do Estado de Minas Gerais para que
possamos mobilizar ainda mais a categoria. É
preciso deixar todos em alerta sobre o risco
eminente de retirada de direitos e demissão
de milhares de trabalhadores com a
privatização dos Correios.

A avaliação que foi feita pela direção do
Sindicato e pelos trabalhadores de base é
que o momento de defender os nossos
direitos é agora. As conquistas da categoria
serão duramente atacadas pela direção dos
Correios, principalmente neste momento. Os
capitalistas internacionais que dirigem as
grandes multinacionais querem a qualquer
custo o Correio brasileiro devido à imensa
lucratividade desta instituição. Isso porque
não se privatiza o que dá prejuízo, mas sim o
que é altamente lucrativo.

Reforçamos a necessidade de lutar contra os
ataques da direção da Empresa e do Governo
Federal. É hora de se levantar companheiros,
a solução deste problema passa pela sua
mobilização,
pela
sua
seriedade
e
participação. Defenda seu emprego e, assim,
sua família.
Não à privatização dos Correios!
Privatização é demissão!
Fora Campos e todos os privatistas!
Fora Temer e todos os golpistas que
querem retirar direitos dos trabalhadores
através das “reformas”!
Por um governo dos trabalhadores da
cidade e do Campo!

AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA 9 DE AGOSTO

SINTECT-MG FOI CONVIDADO PARA DEBATER AS
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS DOS
CORREIOS
CONVITE
Atendendo a solicitação da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência
Social, convido V. Sa. a participar de audiência pública que se realizará no Plenarinho
I desta Casa, andar SE, no dia 9 de agosto, quarta-feira, às 14h30min.

Todos os trabalhadores estão convidados a comparecerem na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais para debater a situação de total exploração a qual os
trabalhadores estão submetidos aqui no Estado e o sucateamento proposital da
Empresa para entregar a maior Estatal do País nas mãos da iniciativa privada.
PARTICIPE E LUTE EM DEFESA DO SEU EMPREGO.
PRIVATIZAÇÃO É DEMISSÃO!
____________________________________________________________

COMEÇA O JOGO SUJO CONTRA OS TRABALHADORES
DIREÇÃO DOS CORREIOS DESCUMPRE COMPROMISSO E
ADIA COMEÇO DAS NEGOCIAÇÕES SEM SEQUER INDICAR
UMA DATA PARA O COMEÇO
Os trabalhadores estão vendo
com
muita
desconﬁança
o
adiamento
do
começo
das
negociações
sem
nenhuma
justiﬁcativa e sem indicação de
uma data concreta para o começo
das reuniões.
O vazamento de documentos na
semana passada que giraram nas
redes sociais e que indicam os
principais ataques que a direção
dos Correios pretende fazer contra
os trabalhadores pode ter sido a
razão
do
adiamento.
As
indicações de retirada de ticket
nas férias; retirada do adicional de
70% das férias; ataque ao plano
de saúde da categoria; retirada de
diversos direitos conquistados
pela categoria vão fazer com que
os trabalhadores entrem em
movimento em defesa dos direitos
e do Emprego.
LUTAR CONTRA A
PRIVATIZAÇÃO É DEFEDER
SEU EMPREGO!

