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Luta unificada de 18 de março terá 
participação da categoria ecetista
A Assembleia realizada pelo SINTECT-RJ na terça, 03 de março, aprovou a participação  
dos trabalhadores dos Correios na luta unificada comandada pelas Centrais Sindicais, 
que terá um dia Nacional de paralizações, greves e manifestações em 18 de março!

Leia no verso

Calendário de lutas:
09 de Março – Ato em defesa dos direitos e luta das Mulheres (Dia internacional da Mulher) às 17h na Candelária;

14 de Março – Ato em defesa da democracia e memória da luta da vereadora Marielle Franco;

18 de Março – Dia Nacional UNIFICADO de greve em defesa das Estatais, serviços públicos, empregos, direitos e democracia.

Dia Internacional
da Mulher é de luta
Com um presidente 
machista, misógino 
e sexista, desafio é 
resistir e manter as 

conquistas!

Veja mais no verso!

Assembleia
Para decretar greve no dia 18 de março! Todos lá!

17 de março, 18h30
Na Praça da Guerra
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SÓ A UNIDADE TRARÁ VITÓRIAS
Paralisação unificada é oportunidade para levar a defesa dos Correios a toda a sociedade

A compreensão de que a 
gravidade do momento vi-
vido no país exige o máximo 
de seriedade e empenho 
em torno da unificação dos 
trabalhadores em suas lutas 
foi unânime.

O resultado dos debates 
foi a aprovação do estado 
de greve e assembleia dia 
17 de março, para aprovar 
a participação da categoria 

na grande luta unificada con-
vocada pelas Centrais Sindicais 
para o dia 18 de março, em 
defesa da democracia (ditadura 
nunca mais), das estatais e dos 
serviços públicos.

A hora de 
lutar é agora!
A Diretoria do SINTECT-RJ 

tem claro que essa é uma 
grande oportunidade para a 
categoria ecetista ir às ruas 
com as demais categorias em 
luta, realizar grandes atos e 
manifestações e ganhar visibi-
lidade para expor à população 
a realidade sobre os Correios, 
as mentiras e os ataques feitos 
pelo governo para justificar a 
privatização.

Por isso convoca toda a cate-

goria a ampliar a mobilização 
nos locais de trabalho. A as-
sembleia do dia 17 de março 
precisa estar lotada e gerar 
uma enorme participação 
da categoria na paralisação 
do dia 18 de março. 

A situação é grave e exige a 
mais ampla unidade, da ca-
tegoria e dos trabalhadores 
em geral, para resultar em 
avanços!

Dia Internacional da Mulher é uma 
referência de resistência e luta!

No dia 8 de março as mulheres 
celebram os avanços con-
quistados em lutas históricas 
e apresentam suas reivindi-
cações por mais igualdade, 
oportunidade, pelo fim das 
discriminações e violências. 
Em 2020 a principal preocupa-
ção é a defesa das conquistas, 
frente aos retrocessos incenti-
vados por ações e declarações 
da autoridade maior do país.

O Brasil enfrenta ameaças de 
retrocessos em várias áreas, 
fruto da aplicação pelo gover-
no de um projeto ultraliberal 
e de investidas retrógradas 

os casos de violência e o femi-
nicídio aumentaram exponen-
cialmente.

Assim, hoje se impõe a defesa 
de avanços conquistados ao 
longo dos anos, combinados 
com as lutas que continuam na 

Mulheres Contra Bolsonaro! Por nossas vidas, democracia e direitos! 
Justiça para Marielle, Claudias e Dandaras!    Acesse nosso site e confira 
a programação de atividades do SINTECT/RJ em celebração ao mês da Mulher

nos costumes, em particular em 
direitos democráticos conquista-
dos em muitas lutas.

As mulheres estão em situação 
particularmente difícil. A partir 
do incentivo aberto do executivo 
ao machismo e à discriminação, 

ordem do dia, como a inserção 
igualitária no mercado de tra-
balho, o acesso justo a cargos 
de chefia e direção e outros 
direitos básicos.

É importante que uma cate-
goria com grande represen-
tatividade feminina como 
a dos Correios tenha o Dia 
Internacional da Mulher como 
uma data marcante. A luta por 
igualdade de direitos é de toda 
a sociedade e a participação 
de cada mulher e homem nas 
atividades de 8 de março é 
fundamental para que haja 
avanços, e não retrocessos!
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