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PASSEATA RUMO À VITÓRIA
Sexta, dia 23, às 15h30, no Centro

A
o contrário do que direção da
Empresa diz na imprensa, a
greve nacional dos trabalha-

dores dos Correios, que começou dia
14 de setembro, está cada dia mais for-
te. Em Goiás, mais de 50% dos traba-
lhadores, em sua maioria da área ope-
racional, estão de braços cruzados.
Além dos companheiros de Goiânia,
outras 17 cidades pelo interior do Es-
tado aderiram ao movimento.

Em todo o Brasil, estima-se que
80% da área operacional está parada.
Mais de 60 mil correspondências dei-
xaram de ser entregues somente na
semana passada, nos três primeiros
dias da greve e estão suspensos os ser-
viços de Sedex 10, Sedex Hoje e Dis-
que-Coleta.

Diante dos números, a Empresa
vem tentando pressionar de todas as
formas os trabalhadores, usando
mecanismos que a categoria já conhe-
ce bem, como corte de ponto de for-
ma antecipada.

Acontece que o trabalhador tem
força! Sabe que não há vitória sem
luta e não vai se deixar vencer por
pressões e promessas. Exigimos res-
peito!

Nesta sexta-feira, 23, vamos de-
monstrar toda nossa força e disposi-
ção para a luta participando da:

GRANDE PASSEATA
DOS TRABALHADORES

DOS CORREIOS

Vamos nos reunir em frente à
Agência Central, na Praça Cívica, às
15h30, e sair pelas ruas do Centro de
Goiânia chamando a atenção da so-
ciedade e da Empresa para as justas
reivindicação da categoria.

Nossa passeata fará parte de uma
ampla mobilização nacional. Em to-
dos os Estados os trabalhadores dos
Correios participarão de passeatas
com o mesmo objetivo: conquistar a
vitória!

Desde o início da greve, os tra-
balhadores de Goiânia e do inte-
rior estão mobilizados e se uni-
ram em torno de um mesmo ob-
jetivo: conquistar a vitória nesta
Campanha Salarial.

Essa união e o foco no que for
melhor para o trabalhador deve
prevalecer até o final, independen-
te de correntes sindicais e de inte-
resses individuais ou políticos.
Nosso foco é o coletivo, é a vitória
do trabalhador. Portanto, precisa-
mos estar cada dia mais fortaleci-
dos como categoria, e, como todos
sabem, a força do trabalhador
vem da união.

A direção do Sintect-GO está
preparada para conduzir a greve.
Vamos lutar e nos manter firmes
no propósito de defender os inte-
resses de todos os trabalhadores.

Foco e união
para vencer
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