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Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de MS

SINTECT-MS participa de ato em
defesa da Previdência e Ministério do
Trabalho em Campo Grande

Aconteceu no dia 22 de novembro, em
Campo Grande, um ato contra a extinção
do Ministério do Trabalho e em defesa da
aposentadoria e da previdência social. A
concentração ocorreu em frente à
superintendência regional do Ministério do
Trabalho, no centro de Campo Grande. O
movimento foi chamado pelas centrais
sindicais e movimentos sociais do campo.
Um grupo de estudantes de Aquidauana
também esteve presente.
O Ministério do Trabalho é responsável
por várias funções diretamente ligadas aos
direitos trabalhistas e sociais, tais como a
fiscalização do trabalho escravo, precário e
infantil, a inserção da mão-de-obra do
menor aprendiz, dos portadores de
necessidades especiais, fiscalização da
saúde e segurança do trabalhador, geração
de trabalho e renda pela economia
solidária, emissão de carteira de trabalho,
do seguro desemprego, de recursos ao
s e g u ro d e s e m p re go, i nfo r m a çõ e s
trabalhistas, registros profissionais e
mediação de acordos coletivos de trabalho.
A presidente do sindicato dos Correios,
Elaine Oliveira, fez um chamado à unidade
dos trabalhadores urbanos e do campo,
servidores públicos e da iniciativa privada,
pois somente a unidade da classe contra as
propostas de alteração na Previdência
poderá barrar o projeto, que beneficia o
patronato. “O ataque é a todos e além dos
d ireito s t ra b a lh ista s , refo r m a d a
previdência e tentativa de extinção do
Ministério do Trabalho, existe o projeto de
privatização das estatais, com entrega do
patrimônio do povo brasileiro para o capital
internacional.”

O ano está finalizando e com ele
precisamos fazer uma avaliação e
análise de tudo que passamos ao longo
de 2018, ano em que foi travada uma
batalha a fim de garantirmos os direitos
já conquistados a duras penas ao longo
de muitos anos de luta e de história do
movimento de trabalhadores(as).
Iniciamos o ano vindo de um golpe
sofrido pela classe trabalhadora, no
final do ano anterior, com a aprovação
da reforma trabalhista, ao qual reduziu
a pó a nossa CLT, mas que não afetou a
garra e a determinação para lutarmos
ao longo de 2018.

Nós do SINTECT-MS iniciamos este
ano realizando setoriais e assembleias
em vários municípios do interior e na
capital, para eleição de delegados(as)
para o nosso congresso, o VII CETECT (
VII - Congresso Estadual de
Trabalhadores nos Correios de MS -que
foi realizado nos dia 02 e 03 de
fevereiro, e onde quase 100 delegados
(as) participaram de um amplo debate,
com formação politica e sindical, e a

construção da
unidade e
resistência
contra os planos
de arrocho que
viriam.
Em 12 de
março a categoria Greve em Corumbá por melhores condições de trabalho
enfrentou uma
greve, que durou apenas 1 dia, contra realizar denúncias no Ministério
uma arbitrariedade que estava por Público e ações judiciais (para se ter um
acontecer em nosso plano de saúde, simples serviço de limpeza em nossas
que foi a implementação de cobrança unidades), ameaças de paralisações
de mensalidade e aumento de pontuais (como ocorrido no mês de
coparticipação nos tratamentos. A outubro no CDD Corumbá).
Por fim um processo eleitoral que
greve não foi suficiente para
sensibilizar o TST que julgou e tivemos um candidato a deputado
implementou uma cobrança que vem estadual pertencente ao quadro de
deixando muitos trabalhadores sem funcionários em nosso estado, um
condições de se manter no plano. Mas carteiro,ativo nas lutas sociais e
muitos lutaram contra isso e por isso os pertencente a diretoria do sindicato,
que não conseguiu se eleger ,mas que
parabenizamos.
Ao longo dos meses tivemos muitos ficamos felizes e agradecidos pelos
enfrentamentos com um governo e 2.160 votos confiados a ele por todos
uma gestão de politica devastadora, os(as) nosso(as) companheiros(as) dos
com nossa campanha salarial tendo Correios, familiares e amigos.
E com o processo eleitoral definido,
novamente intervenção do TST,
porém conseguimos manter todos os é colocado em nossa empresa mais um
benefícios mas com um reajuste presidente, um general, Srº Juarez
apenas com a inflação do período. Aparecido de Paula Cunha, que diz em
Tivemos vários atos contra a reforma s e u d i s c u r s o S E R C O N T R A A
da previdência (que até o momento PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS , mas
conseguimos barrar sua aprovação), que não podemos esquecer que o
muita precarização e descaso das projeto eleito nas urnas defende
gestões dos Correios, obrigando-nos a “PRIVATIZAÇÃO IRRESTRITA”, ou seja,
será que teremos queda de braço por
ai?
Mas algo é certo, muitas lutas ainda
virão e em 2019 com certeza
estaremos prontos para enfrentá-las.
Somos contra qualquer retirada de
direito da classe trabalhadora, contra
DDA, fechamento de nossas agências,
redução de efetivo sem substituição,
privatização, terceirização irrestrita,
reforma da previdência, e redução de
direitos conquistados.
Boas festas, que o espírito do natal
nos fortaleça ainda mais para estas
lutas e que 2019 consigamos vencer
nossas batalhas e nos manter em pé,
firmes em nossa jornada.
Elaine Regina Oliveira

