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1. ABAIXO ASSINADO
Não podemos esmorecer, é necessário continuar a busca de assinaturas a favor do Correio 
Público e com qualidade contra a privatização. Precisamos estar unidos,  todas as 
Organizações de defesa dos trabalhadores dos Correios  e  defesa do nosso Brasil. O Correio 
é um patrimônio do povo, uma Empresa que anda com seus próprios pés, não recebe 
subsidio da União e está presente em todo o território nacional. Precisamos atingir um 

milhão de assinaturas. Vamos a luta! 

2.  1° PECOBAN - SEMINÁRIO DOS PETROLEIROS, CORREIOS E BANCÁRIOS
Estaremos divulgando em breve , ainda este mês as informações necessárias sobre o 
referido seminário que tratará de Petrobras, Correios e Bancários. O referido evento 
acontecerá no próximo mês de maio no período de  14 a 17 de maio de 2020 e terá como 
base o Real Classic Hotel em Aracaju/SE.

3. CORREIOS - NÃO A PRIVATIZAÇÃO
Os trabalhadores dos correios atuaram eficientemente mais uma vez garantido a 
distribuição das provas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio . O primeiro dia de 
prova transcorreu sem nenhum transtorno ou atraso e o governo reconheceu o sucesso da 
operação . O governo vale-se todos os anos da logística da ECT deixando essa entrega por 
conta da nossa Estatal. Eles (governo) utilizam a qualidade dos correios em varias outras 
operações inclusive nas eleições gerais e municipais. 

PRIVATIZAÇÃO FORA!

4. CORREIOS – NÃO A PRIVATIZAÇÃO
Vamos mostrar a nossa força. Deixe claro a sua posição mandando um recado para todos 
os Deputados e Senadores. Eles precisam ouvir a voz da rua. .. a nossa voz.
Acesse esse link:   http:todospeloscorreios.com.br/?pressionar=congresso-nacional 

4.XXVIII ENAC – MACEIÓ/AL
Chamamos a atenção que as inscrições como já publicado anteriormente serão
encerradas no dia 09 de novembro. Corra, não fique de fora inscreva-se através do site 
www.eventosvanserv.com.br/enac2019
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