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18 de
março é Dia
Nacional de
Mobilização ,
pela unidade
da classe
trabalhadora!
Veja no verso

WhatsApp (11) 97253-3275

Faça uma visita ao site oficial do SINTECT-SP - www.sintect-sp.org.br - Ou procure o SINTECT-SP nas redes sociais:

Participação na greve de 18 de março fortalece
luta conta a privatização e em defesa de direitos

A ampla maioria dos presentes à assembleia do SINTECT-SP
de 03 de março aprovou a participação dos trabalhadores
dos Correios na luta unificada comandada pelas Centrais
Sindicais, que terá um dia Nacional de paralizações, greves
e manifestações em 18 de março - Leia no verso.

Assembleia
Para aprovar a participação no dia nacional unificado de greve em
defesa dos direitos e dos empregos e para barrar a privatização!

17 de março, 19h00, no CMTC Clube
Av Cruzeiro do Sul, 808, Metrô Armênia

08 de março
Dia Internacional
da Mulher
Com um presidente machista,
misógino e sexista, Brasil vê
violência contra a mulher e
feminicício crescerem!

O SINTECT-SP participou do ato de 08
de Março na Av. Paulsita, em apoio
à luta por igualdade de direitos!
Veja mais no verso!
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Luta unificada é oportunidade para levar
a defesa dos Correios a toda a sociedade
Os trabalhadores
presentes na assembleia
do SINTECT-SP de 03 de
março concordaram com
a avaliação da Diretoria
do SINTECT-SP, de que o
momento exige a unificação
dos trabalhadores nas lutas
Também foi definida assembleia no dia
17 de março, para aprovar a decretação
de greve no dia 18, convocada pelas Centrais Sindicais em defesa da democracia
(ditadura nunca mais), das estatais e dos
serviços públicos.
Trabalhadores dos Correios, das empre-

Em São Paulo o ato unificado no dia
18/03 será realizado a partir das 16h00
na Av. Paulista! Veja o calendário de lutas:
08 de Março – Ato em defesa dos direitos e luta das Mulheres (Dia internacional
da Mulher);
14 de Março – Ato em defesa da democracia;
18 de Março – Dia Nacional UNIFICADO de greve em defesa das Estatais, serviços
públicos, empregos, direitos e democracia.
sas privadas e estatais, servidores públicos
e precarizados em geral estão sofrendo
ataques sucessivos do governo federal e precisam reagir e resistir em conjunto. Somente
através de frentes amplas e unificadas de
luta será possível barrar os ataques e pro-

duzir efeitos positivos para os trabalhadores
e defender os Correios como empresa 100%
estatal e garantir a manutenção de todas
nossas conquistas.
A Diretoria do Sindicato convoca toda a
categoria a ampliar a mobilização, lotar a

assembleia no dia 17 de março e parar geral
no dia 18.
Vamos lotar a assembleia e gerar uma
enorme participação da categoria na
paralisação unificada. Essa é uma grande
oportunidade para a categoria ecetista ir
às ruas com as demais categorias em luta e
realizar atos e manifestações para expor à
população a realidade sobre os Correios, as
mentiras e os ataques feitos pelo governo
para justificar a privatização.
A situação é grave e exige a mais ampla
unidade, da categoria e dos trabalhadores
em geral para manter a resistência e resultar
em avanços!
Assembleia dia 17 de março para decretar
greve no dia 18 de março! Todos lá!

08 de março - Dia Internacional da Mulher

Sempre foi dia de luta, e hoje ainda mais, frente a um governo que , em vez de combater a discriminação e a
violência contra a mulher com políticas públicas, as incentiva com declarações e atos machistas e misóginos!
Os motes das manifestações esse ano foram: Mulheres Contra Bolsonaro! Por
nossas vidas, democracia e direitos! Justiça para Marielle, Claudias e Dandaras!
No 8 de março, as mulheres celebram os avanços conquistados e apresentam suas reivindicações por mais igualdade, oportunidades, pelo fim das
discriminações e violências.
Em 2020, centraram as manifestações realizadas em todo o país na defesa
das conquistas, frente aos retrocessos incentivados por ações e declarações
do governo. Os Sindicatos filiados à FINDECT participaram dos atos em seus
estados - em São Paulo ele ocorreu na Av. Paulista, com presença do SINTECT-SP.
A agressão do presidente da república a uma jornalista no dia 17 de fevereiro
passado foi mais um lance da situação bizarra em que o país submergiu, com
incentivo aberto do executivo ao machismo, à discriminação e, em conseqüência,
à violência contra as mulheres.
Bolsonaro desrespeitou a emancipação da mulher, uma ideia civilizatória.

E ao proceder assim, deu mais uma enorme contribuição para incentivar
comportamentos de violência e agressão de todo tipo às mulheres. Não teve
a menor consideração pelos avanços na direção de uma sociedade em que o
respeito a todas e a todos seja a regra básica.
O mais dramático está no crescente aumento dos casos de violência e de feminicídio. Uma compilação inédita de dados feita pelo Jornal Folha de SP mostra
registro de 1.310 mulheres mortas por violência doméstica em 2019. É o resultado
mais dramático da ação retrógrada incentivada pelo governo, que alerta para a
necessidade urgente de políticas públicas que enxerguem e defendam as mulheres
em relação às mazelas sociais que as atingem.
A luta por igualdade de direitos é uma luta de toda a sociedade e a participação, o apoio e o incentivo de cada ecetista a essa luta é fundamental para
que a categoria como um todo avance!

