Carta aberta à população

Governo Temer está destruindo os Correios, e
isso é péssimo para o Brasil e sua população!
Temer começou seu governo dizendo que
vai privatizar tudo que for possível. Isso
atende o desejo dos grupos empresariais
que o colocaram no poder sem votos para
acabar com os diretos trabalhistas, com a
previdência e entregar as estatais e serviços
públicos para esses grupos extraírem lucros.
Para fazer o serviço sujo nos Correios escolheu um vampiro da sua turma. Seu nome
é Guilherme Campos e ele está destruindo
a imagem da empresa!

bairros, diminuiu o atendimento à população.
O descontentamento popular com os atrasos,
extravios e falta de entregas em domicílio
cresce rapidamente, mesmo com os trabalhadores dos Correios encarando a sobrecarga
para dar conta do excesso de serviço.
Tudo isso é de propósito. Muito bem pensado para deixar a população descontente e
favorável à privatização.
Mas privatizar é muito ruim para o povo.

Para tanto demitiu milhares de trabalhadores
num momento em que era preciso contratar
devido ao crescimento da entrega de encomendas e por não haver concurso público
desde 2011.

Preços altos, atendimento só em áreas nobres, atrasos e extravios nas encomendas,
menos agências e centro de distribuição já
são realidade, e vão ser a regra em caso de
privatização.

Também não investe em segurança e acabou
com a entrega de encomendas e correspondências em áreas consideradas de risco. Com
menos funcionários e restrições em vários

Impedir a destruição dos Correios e o fim da
entrega em todos os lares é uma luta dos trabalhadores dos Correios e de todos brasileiros.
Contamos com seu apoio nessa luta!

Estamos em luta para defender a empresa pública, o patrimônio e o
serviço de qualidade prestado à população pelos Correios, pela realização
do Concurso Público e contratação de funcionários, para que as agências
continuem abertas e a visita do carteiro em sua casa seja diária.
Contamos com seu apoio porque essa luta é de todos nós brasileiros!
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO PAULO,
GRANDE SÃO PAULO E ZONA POSTAL DE SOROCABA

