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Dia 27 de abril os Correios vão parar!!!
É hora de construir a maior greve da história da categoria no
país contra a Privatização e desmonte dos Correios!
Em cumprimento ao Calendário Nacional de Mobilização aprovado
no XVIII CONSIN da FENTECT, realizamos Assembleia dia 12 de abril
na sede do SINTECT/PB em João Pessoa, a qual teve participação pela
internet dos companheiros de Campina Grande, Guarabira, Patos, Sousa
e Cajazeiras, onde foi aprovado por unanimidade dos presentes a
deflagração do estado de Greve com indicativo de greve para o dia 27 de
abril/17 e realização de nova Assembleia dia 26 de abril para deliberação
Assembleia em João Pessoa 12/04/17
da GREVE POR TEMPO INDETERMINADO a partir da zero hora do
dia 27/04.
 Não poderíamos tomar outra decisão diante das declarações
mentirosas feitas pelo Presidente da ECT Guilherme Campos e o
Ministro das Comunicações Gilberto Kassab, os quais anunciam
abertamente na imprensa nacional um fantasioso déficit de R$ 4 Bilhões
na Empresa e se utilizam desses dados forjados em manipulação contábil
para justificar a Privatização e desmonte dos Correios.
Assembleia em João Pessoa 12/04/17
 É um bombardeio de mentiras sendo jogadas diariamente na
imprensa com o único intuito de aprofundar o desgaste da imagem da
Empresa, com objetivo de facilitar a aceitação do processo de
Privatização e desmonte dos Correios perante a população brasileira.
 Guilherme Campos e Kassab estão a serviço do ilegítimo e corrupto
Governo Temer para implementar o processo final de privatização dos
Correios e demais reformas em curso, a exemplo das Reformas da
Previdência
e Trabalhista que estão em tramitação no Congresso
Assembleia Online Guarabira/CGE/Patos/
Nacional, para extinguir nossos minguados direitos trabalhistas
Sousa e Cajazeiras 12/04/17
conquistados em décadas de luta da classe trabalhadora brasileira.
Todas as Centrais Sindicais do país estão construindo a GREVE GERAL PARA O DIA 28 de ABRIL,
contra a nova lei das Terceirizações e contra as Reformas da Previdência e Trabalhista.
E nós trabalhadores em Correios construiremos uma grande GREVE POR TEMPO
INDETERMINADO a partir do dia 27 de abril em base aos eixos de luta aprovados no XVIII CONSIN;
= CONTRA O DESMONTE DOS CORREIOS / NÃO À PRIVATIZAÇÃO!
= CONTRA A SUSPENSÃO DAS FÉRIAS / NENHUMA DEMISSÃO,
CONTRATAÇÃO JÁ!
= CONTRA A FALTA DE SEGURANÇA E FECHAMENTO DAS AGÊNCIAS.
= PELO RETORNO DA ENTREGA DIÁRIA.
= ABERTURA DOS LIVROS CONTÁBEIS DA EMPRESA. AUDITORIA
NOS CORREIOS JÁ!
= AUDITORIA DA DÍVIDA PÚBLICA TAXAÇÃO DAS GRANDES
FORTUNAS.
= GREVE GERAL CONTRA AS REFORMAS PREVIDENCIÁRIA E
TRABALHISTA!
= FORA GUILHERME CAMPOS! FORA TEMER!
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Federação orienta trabalhadores e
conta com reforço dos sindicatos
A FENTECT preparou um informe para falar
diretamente com os trabalhadores nessa hora em que
é preciso reforçar a união da categoria. A federação
esclarece a todos a importância de uma organização
coesa e livre de desentendimentos políticos,
inclusive, com as demais representações dos
ecetistas. É preciso que os sindicatos trabalhem
duro, agora, no cumprimento do calendário de lutas
estabelecido no XVIII CONSIN e estejam
presentes, com seus representantes, em Brasília, nas
atividades em defesa da categoria.
O drama lançado à mídia pelo Presidente
Guilherme Campos tem refletido também nos
clientes. Portanto, essa luta também é pela
manutenção dos serviços de qualidade e eficiência
ao público.
Nas últimas semanas, diversas ações têm sido promovidas para defender a estatal, patrimônio do Brasil. No
Congresso Nacional, parlamentares se reuniram para declarar apoio aos trabalhadores e, ainda na casa, a audiência
pública reforçou a vontade de muitos em manter o caráter público e social dos Correios. Internamente, as assessorias
jurídicas das federações também estão a postos para defender os interesses dos ecetistas e repaldá-los na luta.
E as atividades continuarão. No dia 20 de abril, uma nova audiência pública na Câmara dos Deputados vai
debater a situação dos Correios. Além disso, o Comitê em Defesa dos Correios e contra a privatização será instalado
na próxima semana.

Contra as reformas
O novo debate na Câmara sobre o desmonte
promovido nos Correios será realizado após a votação das
Reformas da Previdência e Trabalhista, que o governo
federal quer impor aos brasileiros, programada para os dias
18 e 19 de abril. Mais um motivo para que os empregados da
ECT estejam unidos a outras categorias e marquem
presença no Congresso Nacional para pressionar os
parlamentares. Nenhum ataque aos direitos dos
trabalhadores do país será aceito.

Greve garantida
Vai ter greve no dia 26 de abril, sim, a partir das
22 horas, conforme deliberado no XVIII CONSIN. É
preciso integrar Atendentes, OTTs, Administrativos,
Carteiros, Técnicos e trabalhadores de nível superior
para cumprir a decisão do Conselho e, dessa maneira,
reforçar, também, o chamado das Centrais Sindicais para uma greve no dia 28 do mesmo mês. Fonte: Site da
FENTECT

TODOS À ASSEMBLEIA
DATA: Quarta-feira, 26 de abril de 2017.
HORÁRIO: 19:00 HORAS.
LOCAL: Sede do sindicato à Rua Duque de Caxias, 105 - Centro – João Pessoa.
PAUTA: 1) Informes Gerais; 2) Conjuntura Nacional e de Correios / Organização da
greve contra a Privatização e desmonte dos Correios; 3) Deliberar por deflagração de
greve da categoria no Estado a partir da zero hora do dia 27 de abril de 2017; 4)
Encaminhamentos.

