TRABALHADORES
9 DE JUNHO
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MANIFESTARAM-SE EM LISBOA

Centenas de trabalhadores manifestaram-se em Lisboa, a 9 de Junho de 2010 contra a

anunciada privatização dos CTTCorreios
de
Portugal
S.A.,
expressando
todo
o
seu
descontentamento e preocupação
com esta medida.
O
protesto,
promovido
pelo
SINDETELCO, teve como objectivo
alertar a opinião pública e as
entidades reguladoras do sector
para
os
malefícios
desta
privatização que poderá trazer,
entre outras coisas, perda de postos
de
trabalho
na
Empresa
e
diminuição da qualidade do serviço.

A concentração iniciou-se em frente
ao Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações onde os
trabalhadores tiveram oportunidade
de entoar várias palavras de ordem:
“SERVIÇO
PÚBLICO
SIM,
PRIVATIZAÇÃO NÃO”.
Uma delegação deste Ministério
concedeu-nos uma audiência, onde
pudemos exprimir os argumentos
que desacreditam esta privatização.
Os trabalhadores desfilaram depois
pelas ruas de Lisboa, com bandeiras,
camisolas alusivas ao protesto e
megafones, marcando a sua posição
sobre esta matéria. A marcha
terminou em frente ao Ministério das
Finanças, onde fomos recebidos pela
chefe de gabinete do Ministro das
Finanças e entregámos documentação que fundamenta a nossa posição.

No evento esteve também presente o Presidente da
UGT – União Geral de Trabalhadores, João de Deus, que
manifestou o seu apoio à causa promovida pelo
SINDETELCO. A Comissão de Trabalhadores foi
informada desta manifestação e fez-se representar por
José Rosário.
Estamos certos que esta concentração / desfile
expressou
claramente
a
posição
quer
dos
trabalhadores,
quer
dos
órgãos
nacionais
do
SINDETELCO: esta privatização não serve os
trabalhadores, não serve a qualidade do serviço e,
por conseguinte, não serve o país.

ACÇÃO SOCIAL – LIVROS ESCOLARES
O SINDETELCO à semelhança dos anos anteriores e no âmbito da Acção Social – LIVROS ESCOLARES informa os
associados que queiram adquirir livros escolares através do SINDETELCO que as requisições de 2010 já estão
disponíveis. Os livros têm um desconto de 10% e podem ser pagos faseadamente. Os interessados poderão enviar
as requisições pelas seguintes vias:
Zona Centro e Sul
(Ilídio Marçal: 96 6408505 / Francisco Máximo: 91 7923286)
Correio: Rua Conde de Redondo Nº 60 B, 1150 – 108 LISBOA
E-mail: sindetelco@netcabo.pt Fax: 21 3145826
As requisições estão disponíveis em www.sindetelco.pt e através dos dirigentes do Sindicato.
Zona Norte
(António Dias: 96 5850632)
Correio: Largo Alberto Pimentel Nº 6 3º Esq, 4050 – 024 PORTO
E-mail: sindetelco@iol.pt Fax: 22 2081897
No acto da requisição deve constar o nome da empresa e do trabalhador, local de trabalho, número mecanográfico e
um contacto telefónico (preferencialmente móvel).
Lisboa, 14 de Junho de 2010
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