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Novo governo, novas lutas!
Depois de impedir o atual governo 
de privatizar os Correios, o SINTECT-
SP e a categoria ecetista alcançaram 
o objetivo de eleger um novo 
governo democrático, contrário à 
privatização e defensor dos direitos dos 
trabalhadores, representado por Lula!

Mas a luta continua, porque nada vem de 
graça para os trabalhadores.

O novo governo será de coalisão 
e sofrerá pressão de empresários e 
banqueiros, que tentarão impedir avanços 
nos direitos trabalhistas.

Além disso, a tarefa de reconstruir 
o país será enorme. Só para dar uma 
idéia do desmonte, o atual governo 
destruiu ministérios como o da 
Educação e do Trabalho, órgãos de 
defesa e fiscalização como o INCRA 
e o INPE, sumiu com as verbas das 
universidades públicas e da pesquisa 
científica e tecnológica, entre outros.

E agora a equipe de transição está 
descobrindo que o governo vinha mentindo 
sobre estabilidade e crescimento.

Que na verdade as contas públicas estão 
descontroladas, que Bolsonaro rapou os 
cofres para tentar se reeleger, saqueou 
a nação com o orçamento secreto para 
comprar Lira e o Congresso, gerou um 
rombo nas contas públicas que ronda R$ 
400 bilhões, aprovou um orçamento para o 
ano que vem sem previsão de verbas para 
o auxílio (Bolsa Família) de R$ 600, para 
educação, saúde, moradia, nada.

SINTECT-SP
na luta em 
defesa do 
trabalhador
O próximo ano será de 

reconstrução do que foi 
destruído pela ultradireita 
bolsonarista miliciana. E não 
foi pouco. Até a mente e a 
alma de milhões de brasileiros 
foram sabotadas. 

O SINTECT-SP se compro-
mete a se manter fiel ao seu 
princípio de defender os dire-
tos dos trabalhadores frente 
a qualquer governo.

Nossas bandeiras 
imediatas de luta

Com o próximo governo, 

que o Sindicato e a categoria 

batalharam para eleger, a Di-

retoria vai buscar diálogo, que 

certamente será muito mais 

fácil e possível que no anterior, 

para participar propositiva-

mente da reconstrução.

Nesse diálogo, vai expor 
o projeto de Correios 
da categoria. Ele passa 

por valorizar os trabalhadores, 

realizar concurso público e 

contratação, reabrir agências, 

fidelizar contratos federais, 

investir em melhorias, entre 

outras providências.

Reivindicações 
dos trabalhadores

O Sindicato vai também 

se posicionar por revisão da 

reforma trabalhista, rediscus-

são da reforma da previdên-

cia, melhoria dos serviços pú-

blicos, retomada das políticas 

públicas de inclusão, política 

de reindustrialização que 

envolva pequenas, médias e 

grandes empresas, com cria-

ção de empregos e geração 

de renda, retomada da oferta 

de crédito mais barato para o 

povo nos bancos públicos.

E outras medidas neces-

sárias para o país voltar a ter 

estabilidade e crescimento, 

como a taxação das grandes 

fortunas, da especulação 

financeira e das exportações 

do agronegócio, além da pre-

servação do meio ambiente e 

da defesa das minorias.

E vai  cobrar punição 

exemplar para os crimes 

do governo e seus membros, 

do presidente aos ministros, 

chegando aos responsáveis 

por atos contra a democra-

cia nas ruas. É inaceitável 

que a impunidade perdure!

A Diretoria do SINTECT-SP parabeniza o Presidente 
eleito, relembra e agradece o compromisso dele com 
Correio público e estatal e conta com a possibilidade de 
apresentar as propostas e reivindicações da categoria 
para o fortalecimento da empresa e negociar de verdade!

NOVEMBRO
NEGRO!

Mais que 
nunca é preciso 

celebrar a 
Consciência 

Negra e 
trabalhadora 
por liberdade, 

igualdade e 
justiça social
O 20 de Novembro, 
Dia da Consciência 
Negra, é de lembrança 
e  ce lebração dos 
símbolos da resistência 
negra no Brasil, como 
Zumbi dos Palmares, 
Dandara e outros.

O Novembro Negro 
é de análise e reflexão 
sobre a posição do negro 
e da negra na sociedade 
e no momento atual, 
de busca de novas 
formas para enfrentar 
a discriminação, a 
intolerância e o racismo 
que ainda perduram.

VEJA NO VERSO
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Consciência Negra na 
luta por liberdade, 

igualdade e justiça social
Por um futuro melhor

O Brasil passa por um período 
conturbado sob vários aspectos. 
Entre eles a ação de autoridades da 
república para reafirmar preconceitos 
longamente combatidos e combater 
avanços duramente conquistados. 

Nesse período vieram à tona pes-
soas fazendo apologia do nazismo e 
do racismo que o nutre. Pela boca de 
governantes vieram pensamentos, 
declarações e ataques que se julgavam 

sepultados. Como chamar cabelo crespo de “criatório de baratas”. Ou dizer que “nem para 
procriar o quilombola (que para ele se pesa em arrobas) serve mais”. 

O racismo recalcado ficou exposto insepulto. As marcas de mais de 300 anos de escravi-
zação do povo negro no Brasil se revelaram. Assim como da segregação que veio depois 
da libertação, que soa como farsa, pois deu origem a um longo processo de discriminação 
e exclusão social que está na base das desigualdades sociais e raciais do Brasil de hoje.

Racismo ontem e hoje
Ao povo escravizado, nem a constituição de laços afetivos e famíliares era permitido. 

Após a abolição, não foram criadas estruturas para inserir o negro na sociedade, para 
torná-lo força de trabalho livre e remunerada, para se estruturar enquanto cidadão. A 
própria vida familiar continuou cercada de dificuldades.

Na transição da sociedade agrária para a urbana industrial, a população negra não 
foi contemplada com as necessárias políticas públicas do Estado, por reparação pela 
escravidão ou de apoio social. Pelo contrário. Foram colocados à margem, preteridos no 
mercado de trabalho por operários imigrantes.

Com isso, o racismo cresceu e se forjou como fenômeno de forma ainda mais intensa. 
Com muita luta, a população negra foi sendo inserida vagarosamente. Com bravura, o 
movimento negro galgou alguns degraus, mas a ausência de ações afirmativas persiste até 
hoje. E mesmo a política de cotas nas universidades e outros espaços, a maior conquista 
em termos de reparação e política afirmativa, está sob ataque constante.

A plena integração do povo negro na sociedade ainda é uma utopia. Muitas lutas preci-
sam ser travadas, muitos caminhos percorridos, mas o que se vivenciou nos últimos anos 
foram retrocessos, objetivos e subjetivos, na estrutura social e no inconsciente coletivo.

O SINTECT-SP se posiciona na vanguarda dessa luta pela plena integração 
do povo negro, por políticas públicas de reparação e inclusão, pelo for-
talecimento das cotas, por igualdade, contra toda forma de preconceito, 
discriminação e exclusão social!
Viva Zumbi, Dandara, Ganga Zumba, Tereza de Benguela, Aqualtune, 
Antonieta de Barros, Cruz e Souza, Mãe Menininha, João Cândido, Juliano 
Moreira, Lima Barreto, Machado de Assis, Luiz Gama, Milton Santos e mui-
tas outras personalidades que honram o panteão da resistência e todo a 
população negra brasileira.

O Sindicato está reorganizando 
seu banco de dados de filiados 

para garantir contato com todos. Isso 
é importante para enviar diariamente 
informações atualizadas e ter forma de 
contato segura e garantida no caso de 
ações judiciais em que todos precisam 
ser avisados com rapidez.

A necessidade de contatar os filiados 
para distribuir os Alvarás de pagamen-
to da ação do INSS, do PCCS, da greve 
de 2019, são exemplos.

Há inúmeros outros processos cole-
tivos, além dos trabalhadores que 

têm ações individuais e precisam ser acionados com rapidez para o levantamento de 
documentos, dados para pagamento de ações ganhas, entre outras questões.

Para atualizar seus dados cadastrais, use o QR que está na frente desse boletim ou 
acesse o site do Sindicato e preencha todas suas informações atuais e completas. 
É rápido e fácil e vai ser muito importante para você e para o Sindicato.

Atualize seu cadastro no SINTECT-SP
Garanta o recebimento das mensagens diárias atualizadas do Sindicato, 
informações sobre processos judiciais e outras questões de seu interesse

Os trabalhadores do 

CDD ACLIMAÇÃO e AC LIBER-

DADE vivem dias aterrorizantes com 

ambiente doentio e atitudes insanas 

da gestão. As condições ambientais e 

de trabalho são desumanas,. Eles são 

obrigados e assediados a carregarem 

a carga de objetos qualificados para o 

porão em que foram jogados e depois 

subir para o piso superior, passando 

pela rua correndo risco de assaltos, não 

observação das normas de ergonomia, 

presença de gases tóxicos, além do 

assédio generalizado com cobranças 

que extrapolam o mínimo razoável, 

entre vários outros problemas 

que não podiam existir. Isso tem 

que acabar!

AÇÃO SINDICAL:
Diante o exposto, a Entidade 

Sindical requereu que a ECT 

se abstenha de fazer a junção 

entre a AC Liberdade e CDD 

Aclimação. Também notificou os 

órgãos competentes como MPT 

e vigilância sanitária. Também 

acionará a justiça caso o proble-

ma não seja sanado.


