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PRIVATIZAÇÃO EM MARCHA

OS CORREIOS E A SITUAÇÃO POLÍTICA ATUAL
Diante das úl mas no cias
sobre as delações da JBS,
que envolveram
diretamente o atual
governo ''TEMER'' PMDB, e
o principal nome midiá co
do PSDB :senador Aécio
neves, agravou-se o clima
de insa sfação do povo
brasileiro, quanto a poli ca
pra cada, de re rada de
direitos históricos e do
sucateamento da máquina
pública.
Não podemos deixa de
descartar um fato
importante que está
colocado para os correios
em meio a toda essa crise
econômica e polí ca. O
Sucateamento e a
priva zação é a destruição
total da empresa para que
seja assimilada pelo grande
capital estrangeiro, que por
sua vez são os verdadeiros

ar culadores por trás das
priva zações em massa, e
pelas reformas: trabalhista;
poli ca e previdenciária.
Por isto mesmo que o Temer
caia, e leve a reboque o
Ka s s a b e o G u i l h e r m e
Campos, não temos
nenhuma garan a de que o
processo de priva zação
pare. Pois o projeto do
grande capital de
abocanhar todo o lucro
gerado pelos Correios está
em marcha.
Já vimos que no governo
PT/PMDB, foram criados
vá r i o s m e ca n i s m o s d e
re rada de dividendos dos
correios e agregados á
inicia va privada tais como:
a postal saúde; o
fechamento de agências
próprias; a terceirização da
frota; a subs tuição de
trabalhadores efe vos por

MOTS, até nas a vidades
consideradas ﬁns; além da
concessão que autoriza a
rede de agências
franquiadas, a executarem
o serviço de banco postal.
Ou seja, o plano de acabar
com os Correios con nua de
“vento em popa” e somente
a luta dos trabalhadores
pode barrar este processo
nefasto que visa demi r
milhares de trabalhadores
efe vos.
Importante todos
e n t e n d e r e m e
principalmente não se
iludirem, de que outro
governo eleito de forma
direta ou indiretamente
resolverá a situação que
está colocada contra os
trabalhadores dos Correios.
Diante deste quadro
somente uma saída é viável
para salvar a nossa

empresa, o nosso emprego
e o futuro e de nossas
famílias. Só a MOBILIZAÇÃO
G E R A L , C O M A
PARTICIPAÇÃO DE TODOS,
poderá dar conta de barrar
a priva zação e os milhares
de demissões anunciadas
pela direção dos Correios e
pelo Ministro das
comunicações.
Devemos preparar uma
poderosa greve geral e
chamar as demais
categorias para
par ciparem da luta, pois
somente assim nossa voz
s e rá o u v i d a , e n o s s a s
reivindicações atendidas.
GREVE GERAL POR TEMPO
INDETERMINADO COM A
UNIFICAÇÃO DE TODAS AS
CATEGORIAS!

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 02/03/2017 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 Sede do Sindicato, à Rua Dos
Carijós 141, 5º andar (auditório), Centro de Belo Horizonte/MG, para discutir e deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Conjuntura e situação dos Correios; 2) deliberação acerca
critérios para realização de eleições para delegados/representantes sindicais na base
territorial do SINTECT-MG; 3) Outros. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2017. Robson
Gomes Silva - Presidente do SINTECT-MG.

As condições precárias nos
postos de trabalho dos
Correios conﬁrmam o plano
de desmonte da Estatal
escrito pelos grandes
monopólios, que está sendo
executado ﬁelmente pelo
forasteiro Guilherme
Campos, porta voz do
governo golpista de Michel
Temer. Eles estão a serviço
das grandes empresas
capitalistas, que querem
comprar a ECT.
Trabalhadores do CDD Pouso
Alegre denunciaram ao
Sintect-MG que “tetos estão
caindo sobre suas cabeças”
em dias chuvosos. Baldes e
bacias coloridas são
espalhados por todos os
cantos da unidade, a cada
nova goteira. No telhado,
remendos são feitos a cada
chuva forte, como numa

CDD POUSO ALEGRE

colcha de retalhos. As águas
costumam ganhar a entrada
do setor. O prédio, com uma
e st r u t u ra a n ga e s e m
manutenção, apresenta
pontos deﬁcitários, como o
tamanho do refeitório e da
mesa, insuﬁciente para
comportar os trabalhadores
durante as refeições. Comum
ver empregados com pratos
e marmitas no colo. Uma
falta de respeito! A situação
piora quando o espaço é
usado para pequenas
comemorações.
Os empregados do CDD,
amedrontados com a
ameaça de demissões,
custaram a denunciar o fato
ao sindicato. O Sintect-MG
vem esclarecer aos
t ra b a l h a d o re s q u e ta i s
denúncias não são mo vos
para demissões, nem

qualquer outro po de
punição. Demissões
acontecerão se não lutarmos
contra a priva zação, pois
está em andamento o
processo de venda da maior
empresa pública brasileira,
que será dada a “a troco de
pinga” aos “abutres”
capitalistas traves dos de
“inves dores” e “criadores”
de tecnologias. Priva zação
é demissão!

A ECT está descambando de
maneira corriqueira, uma vez
que a prá ca tendenciosa
dos empresários, ou melhor,
dos “carniceiros”, tem sido a
mesma u lizada em todos os
países do mundo onde os
Correios foram priva zados.
Sucateamento seguido de
priva zações e demissões.

foram entregues, como as
Telefonias, empresas do
setor energé co e o caso
mais escandaloso, que causa
ojeriza até os dias atuais, a
“venda” da Vale do Rio Doce,
entregue a um preço 100
vezes menor do que valia.
Na ECT não será diferente. A
maior empresa pública está
em apuros! O que está
colocado para o próximo
período é o enfrentamento
aberto entre a classe
operária e os grandes
empresários; a luta pelo
emprego e sustento das
nossas famílias! Somente os
trabalhadores unidos, em
todas as categorias, podem
impedir a “doação do Brasil”
a o s m o n o p ó l i o s
internacionais.

No Brasil, tantas gigantes já

Não às privatizações!
Fora Guilherme Campos e todos os privatistas!
FUNCIONAMENTO
SINTECT/MG/SUBSEDE
complexo operacional em BH
Atendimento convencional de segunda
a sexta de 9 da manhã ás 18 horas.
Horário de atendimento jurídico na
subsede
Segundas-feiras
de 15 horas às 19 horas
Terças-feiras
de 10 horas às 15 horas
Quinta-feira
de 10 horas ás 15 horas

VC SABIA?
Plano de Saúde
A Assistência Medida/Hospitalar e Odontológica só
continua sendo oferecida sem custo aos
aposentados desligados da Empresa, e aos seus
dependentes, por força do Acordo Coletivo. A
Direção da Empresa vem há anos tentando retirar
este benefício, através de propostas de
mensalidades "impagáveis".
Aposentados e ativos devem se unir na luta para
salvar o plano de saúde, inclusive, contribuindo
ﬁnanceiramente com o sindicato, aﬁnal, todos são
beneﬁciários
Cláusula 28 do ACT
SINTECT-MG
Sempre na Luta

