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Grande Ato Público contra a
Privatização dos Correios 

Categoria irá às ruas para barrar projeto de Temer

D
omingo é dia de luta con-
tra a privatização. Para 
isso, o Sintect-AL convi-

da toda a categoria, seus fa-
miliares e a sociedade de modo 
geral para, num grande ato pú-
blico, protestar contra a venda 
da ECT.

A concentração está mar-
cada para as 08 horas, em frente 
ao Posto 7, localizado no bairro 
da Jatiúca, quando os trabalha-
dores deverão sair em passeata 
até o Hotel Ponta Verde pedindo 
o apoio da sociedade contra o 
maior ataque que os Correios 
estão sofrendo no governo de 
Michel Temer.

As ações contra a priva-
tização da ECT vêm se desen-
volvendo em todo o Brasil após o 
governo ter declarado que pre-
tende entregar para a iniciativa 
privada um dos maiores patri-
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mônios do povo brasileiro.
Presente em praticamen-

te todos os municípios, com a 
privatização da ECT o impor-
tante papel social no atendi-
mento à população brasileira, 
milhares de emprego e o serviço 
postal estarão ameaçados para 
beneficiar os especuladores fi-
nanceiros e uma elite econômi-
ca voraz pelo lucro em detrimen-
to da população. 

Mais do que nunca, é pre-
ciso entender que com o projeto 
privatista de Temer todos sairão 
perdendo. A população deixará 
de ser atendida em muitas re-
giões e os serviços postais fica-
rão bem mais caro prejudicando 
à população.

Portanto, todos ao ato pú-
blico deste domingo para dizer 
não ao governo e defender um 
Correio Público e de Qualidade.

Campanha contra a privatização deve ser de todos
Atenção companheirada, fique 

atenta e divulgue. O Sintect-AL espa-
lhou diversas faixas contra a privati-
zação em vários pontos da capital, 
mandou fazer diversos adesivos so-
bre o tema e conta com o engajamento 
de todos nas redes sociais pedindo 
apoio contra a privatização da ECT. 
Além disso, espera uma decisiva par-
ticipação dos ecetistas nas assem-
bleias, atos públicos e demais ações 
em prol de um Correio Público e de 
Qualidade. Use seu facebook, 
whatsapp, twitter e nos ajude nessa 
campanha em defesa desse patrimô-
nio do povo brasileiro. 
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