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SINCOTELBA ITINERANTE

Mais dois roteiros foram completados 
pelo Sincotelba. O presidente Josué 
Canto e os diretores Verivaldo Souza, 
Élson Oliveira e Almir Nunes  visitaram 
os trabalhadores das regiões norte e 
sudoeste da Bahia, percorrendo mais 
de  1000 km. Os objetivos dos roteiros 
é aproximar os trabalhadores dos seus 
representantes e alertar sobre os riscos 
e prejuízos de uma possível privatiza-
ção dos Correios. 

Um dos pontos  abordados chamou 
atenção sobre como a sociedade seria 

afetada: além de demissões direta de 
trabalhadores concursados, indireta-
mente as empresas que prestam ser-
viços também sofreriam, gerando uma 
onda de desempregados. Privatização 
é sinônimo de serviços caros e sem 
qualidade, ou negação dos serviços bá-
sicos para as comunidades menores ou 
com dificuldade de acesso. As empre-
sas só querem o filé, ou seja, o Sedex e 
sua família (SEDEX 10 e Sedex 12).

Para o diretor Verivaldo, mais co-
nhecido como Tijolinho: “Ao privatizar 

determinado serviço e entregar o con-
trole e o lucro ao capital privado, o Es-
tado perde parte de sua soberania e se 
torna incapaz de proteger a sociedade. 
Por isso é importante que o sindicato 
vá ao interior e alerte o trabalhador 
para engrossar a luta, principalmente 
para não perder,  seu emprego, pois a 
vitória será de todos.” 

A nossa luta contra a privatização, 
melhores salários e condições de traba-
lho e por nenhum direito a menos, vai 
continuar! A Bahia se mantém na luta.

Os pés na estrada, ideia na
cabeça e muito chão percorrido! 
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“Todos os trabalhadores tem que se conscientizar 

da importância de lutar a favor de um país justo e 

igualitário. Para isso é necessário que os colegas 

deixem de fazer campanha em redes sociais e ajam 

mais com o que pregam colocando as caras nas ruas. 

Vamos todos juntos rumo a greve geral dia 11/11.”

FIQUE 
LIGADO

 EMPRÉSTIMO – Consulta 
ao SPC/Serasa não é mais 
exigência ao empréstimo 
Postalis, além disso, foi 
dobrado o prazo para 
renegociação do saldo devedor. 

Mande seu texto para nosso e-mail: 
relacoespublicas@sincotelba.org.br
ou WhatsApp 71 99184-0015

PARTICIPE
DO ESPAÇO 
INTERATIVO!

PEC 241

Um “corte na carne da população”
Depois de passar parte do ano pro-
metendo “cortar na carne” para tirar 
o Brasil da crise, o presidente Michel 
Temer, deu mais uma cartada para 
conseguir seu objetivo: Ofereceu um 
jantar aos aliados, no domingo 09, 
véspera da votação da PEC 241 na Câ-
mara dos Deputados. 

 A PEC 241 além de não garantir que 
o Brasil cresça, vai engessar as políti-
cas públicas, põe freio no progresso 
socioeconômico reduzindo gastos so-
ciais e investimentos, principalmente 

em saúde e educação, áreas essenciais 
para o desenvolvimento do país. 

Enquanto os juros no Brasil estive-
rem na estratosfera, não existe possibi-
lidade de redução de despesas. O país 
precisa de mais capital produtivo, mas a 
política rentista (querer ganhar com juros 
altos) nada produz e ainda dá uma ras-
teira em todos os setores da economia. 

A Câmara dos Deputados passou em 
primeira votação no dia 10/10 a medida 
perversa, que congela o gasto público 
por 20 anos. Deveria reduzir os gastos 

com gabinetes, os salários vergonhosos 
e todas as despesas que oneram o país 
para mantê-los no cargo público.

Não se iluda, não espere melhorias  
nem mágicas, pois todo o “corte na 
carne” prometido pelo governo  é feito 
nos corpos dos trabalhadores retiran-
do seus direitos. 

CONTRA A PEC 241

GREVE GERAL
DIA 11 DE NOVEMBRO


