14/08/2017

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFORÇA A NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DOS
TRABALHADORES CONTRA A PRIVATIZAÇÃO E A RETIRADA DE DIREITOS
No último dia 09 de agosto, foi
realizada uma Audiência Pública
pela Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Assistência
Social da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, onde foi discutida
as condições de trabalho dos
funcionários da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.
O presidente dos Correios,
Guilherme Campos, mesmo
convidado não compareceu. Em
seu lugar foi enviado um assessor
que não apresentou nenhuma
solução para as péssimas
condições de trabalho dos
funcionários e muito menos para
os atrasos das entregas de
correspondências da população
mineira. Na contramão do debate
de condições de trabalho e atrasos
nas entregas das cartas, o
representante da Empresa
apresentou o debate de suposta
crise ﬁnanceira que sabemos
muito bem que não existir.
Os representantes dos
trabalhadores presentes criticaram
duramente a postura desleixada da
direção da ECT para com os seus
trabalhadores e explicaram que a
realidade é outra. O que realmente
está colocado diante de todo esse
“teatro” feito pela Empresa é
simplesmente o sucateamento
proposital dos Correios para
vendê-lo ao capital estrangeiro,
como FEDEX, DHL, entre outras.
O verdadeiro debate colocado na
ordem do dia é a privatização da
E C T. Q U E R E M T I R A R O S
CORREIOS DO POVO
BRASILEIRO E ENTREGÁ-LO
NAS MÃOS DE EMPRESAS
PRIVADAS!
O presidente do SINTECT-MG,
Robson Silva, falou da importância

da Empresa e de sua obrigação
Constitucional na prestação de
serviços para toda a população
brasileira. “Ser Correios estatal no
Brasil não está vinculado ao lucro,
mas sim ao papel social intrínseco
à integração nacional de pessoas
em todo o território brasileiro. Isso
não é um favor que a Empresa faz,
mas sim uma OBRIGAÇÃO
CONSTITUCIONAL”. Com a
privatização, o trabalho de política
pública com as entregas de
vacinas, provas do ENEN e outras
estará ameaçado. Além disso, o
presidente do Sintect-MG
denunciou os altos salários do
presidente e vice-presidente da
E C T, e m c o n t r a p a r t i d a a o s
honorários dos funcionários dos
Correios, que têm o pior salário das
estatais.
“A empresa não cumpre com o
dever de casa. Não se privatiza
nada que dá prejuízo e sim o que
dá lucro”. Problemas como DDA,
fechamento das Agências, falta de
segurança, condições de trabalho
e exploração de trabalhadores são
formas de colocar a população

contra os trabalhadores.
A Secretária Geral do SINTECTMG, Irani Fernandes Leandro, que
também estava presente na
audiência, dirigiu sua intervenção à
população Mineira e para todo o
povo brasileiro, explicando o
porquê dos atrasos das
correspondências.
Ela denunciou que os Correios
implantaram um sistema para que
as correspondências não cheguem
todos os dias até a população. O
sistema tem o nome de DDA
(Distribuição Domiciliária
Alternada), que está causando
insatisfação, agressões verbais e
até físicas por parte da população
contra os trabalhadores.
“A mentira que a Empresa está no
prejuízo é para induzir a população
a acreditar que melhor seria vender
a estatal. Assim ﬁca mais fácil
privatizar (...). O governo tem que
prestar o serviço à população.
To d o s o s c a r t e i r o s q u e r e m
entregar as correspondências,
mas estão sendo impedidos”,
denunciou a Secretária Geral do
SINTECT-MG.

PRIVATIZAÇÃO É DEMISSÃO! FORA GUILHERME CAMPOS E TODOS OS PRIVATISTAS!

17/08/2017 (QUINTA-FEIRA) É DIA DE ASSEMBLÉIA!
CONVOCAÇÃO PARA TODOS OS TRABALHADORES!
FAÇA SUA PARTE! LUTE PELO SEU EMPREGO E PELO SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos e Similares do Estado de
Minas Gerais – SINTECT-MG, observando o seu Estatuto social, convoca todos os seus associados e
a categoria ecetista a participarem de sua Assembleia Geral que se realizará no dia 17/08/2017, às
18:30 horas em primeira chamada ou as 19:00h em segunda e última chamada, com qualquer
número de presentes, a se realizar na subsede do Sindicato, à Gilson Bretas 153, Bairro Suzana, Belo
Horizonte/MG (EM FRENTE À PORTARIA DE BAIXO DO COMPLEXO OPERACIONAL), para
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Conjuntura; 2) Avaliação da campanha salarial; 3)
Outros. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2017. Robson Gomes Silva - Presidente do SINTECT-MG.

19/08/2017 (SÁBADO)
PARTICIPE DO DEBATE QUE COMPOE O CALENDARIO DE LUTAS DA CAMPANHA SALARIAL 2017/2018.
TODOS OS TRABALHADORES ESTAO CONVIDADOS PARA DEBATEREM A SITUAÇAO ATUAL DA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS COM ESPECIALISTAS NO ASSUNTO.
Debatedores:

Igor Venceslau - Mestre em Geograﬁa Humana pela USP - escreveu sua tese de
mestrado focado nos Correios. O pesquisador aﬁrma a defesa dos Correios Público.
Pedro Paulo de Abreu Pinheiro – Militante da Luta Pelo Socialismo; fundador do
SINTECT-MG e de diversos movimentos sindicais/sociais dentro e fora dos Correios;
funcionário da Empresa e profundo conhecedor do tema.

ENDEREÇO DO EVENTO: AUDITÓRIO DO SINDIELETRO: R. MUCURI, 271 - FLORESTA,
BELO HORIZONTE, À PARTIR DAS 14:00 Hrs.
INFORMAÇÕES NO TELEFONE: (31) 3224-0752 (SINTECT-MG)

XV CAMPEONATO DE FUTEBOL DO SINTECT-MG
a confraternizaçã o já consagrada e
o saboroso churrasco
acompanhado de vinagrete e arroz,
servido a todos os presentes.
Nã
o ique fora desta! Reú na os
dos Correios de Minas Gerais, que
companheiros
para torcerem pelas
terá como tema este ano A LUTA
e
q
u
i
p
e
s
e
aproveitem a
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DOS
oportunidade
para
debater com
CORREIOS. No local ainda teremos
todos
a
nossa
Campanha
Salarial e
banca da LPS (Luta Pelo
os
demais
assuntos
referentes
a
Socialismo) para vendagem de
categoria.
LOCAL: RUA JOÃO MIRANDA 33 BAIRRO DONA CLARA.
(ESQUINA COM AV. SEBASTIÃO DE BRITO, PRÓXIMO AO COMPLEXO OPERACIONAL)
PARA INFORMAÇÕES TEL: (31) 3224- 0752

C o m e ç a n e s t e p r ó x i m o
domingo, dia 20/08/2017, o
tradicional torneio de futebol,
do Sindicato dos Trabalhadores

livros, jornais, camisas e demais
materiais polı́ t icos e sindicais
relacionados com a luta dos
trabalhadores. Lá també m você
poderá fazer a assinatura do Jornal
Gazeta Operá ria, que trata de
temas relacionados à polı́ t ica
internacional, nacional, economia,
luta das mulheres, luta do povo
negro e a Luta nos Correios. A
estré ia, como sempre, contará com

