UM DIA DE LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
A criação dos Correios em Portugal remonta a 1520, quando D. Manuel I criou o Correio Público,
confiando a Luís Homem o cargo de Correio-mor.
Desde a sua criação, os Correios são uma instituição exemplar nos serviços que prestam, contribuindo
para a coesão nacional, ligando cidadãos, independentemente da zona de residência e estatuto social. Em
muitos cantos remotos deste País, os carteiros foram durante muitos anos os únicos mensageiros, levando
notícias. Todo este serviço é reconhecido por todos os Portugueses, os quais nutrem um carinho especial
para com todos os profissionais dos Correios.
Tudo evolui, a tecnologia, os comportamentos institucionais, as formas de organização e de comunicação.
Na adaptação a esta nova realidade, muitas das mudanças instituídas pelos últimos CA/CTT foram um
atentado à racionalidade económica, uma afronta aos cidadãos deste País e à sua coesão, em suma, uma
destruição de muitos dos aspectos que tinham distinguido os CTT aos olhos de todos os Portugueses.
Esta tentativa de destruição da reputação não é mais significativa porque todos os dias os Trabalhadores
dos Correios vestem com orgulho a camisola CTT, dignificando-a com o Seu profissionalismo – muitas
vezes esquecido por quem tem em mãos os destinos da Empresa.
Nos últimos anos os CTT entregaram mais de 265 Milhões de Euros (64% dos lucros que se cifraram em
412 Milhões de 2006 a 2012) só em dividendos, a que se juntam muitos mais Milhões a título de
contribuições para segurança social (TSU), CGA, IRS e IRC. De salientar que durante este período, 2006
a 2012, apenas foram distribuídos 2% dos lucros pelos trabalhadores. Este número diz qualquer coisa
sobre o que os últimos CA/CTT e Governos acham dos trabalhadores dos Correios. Se ainda o dinheiro
dos dividendos fosse aplicado no crescimento do País, mas não, esse dinheiro apenas serve para pagar o
desgoverno, juros de dinheiro pedido emprestado, que ninguém sabe onde anda ou para que serviu.
QUEM DE JUÍZO VENDE O QUE DÁ LUCRO E ENCHE OS COFRES ANO APÓS ANO?
Por detrás desta vontade apenas podem estar interesses obscuros. São estas políticas de
austeridade, como privatizar os CTT, juntamente com as políticas despesistas dos últimos
Governos, que estão a hipotecar o futuro de Portugal.
POR TUDO ISTO, A DIRECÇÃO DO SINCOR DECIDIU APOIAR A GREVE DOS CTT DE
SEXTA-FEIRA – DIA 07/06/2013.
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