LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
Desde 2011 que são pedidos sacrifícios aos reformados, aposentados e trabalhadores, com
maior grau aos do Estado e das Empresas de Capital Público (exceptuando CGD e TAP, que
mais uma vez, segundo informações vinculadas nos meios de comunicação, vão ficar de fora
dos cortes, tal como em 2012 e 2013).
Sacrifícios que apenas servem para continuar a pagar as “mordomias” e as “negociatas”
defendidas pelo poder político. Veja-se o caso das despesas com pessoal que aumentaram
quando são feitos cortes directos nos salários. Como se explica isso?
Mas o Governo diz estar a ser justo e que os sacrifícios são equitativos. Apenas no entender
do Governo exceptuar alguns trabalhadores dos sacrifícios é justo e imparcial.
Este Governo além de perpetuar o maior aumento de impostos, de baixar os abonos de
família, aumentar o custo do acesso à saúde, ainda vende o património (que resta) a
preço de saldo. Agora, chegou a vez dos CTT – Correios de Portugal, S.A..
A dispersão do Capital da Empresa CTT em Bolsa parece ser o modelo de privatização
escolhido pelo Estado. Até ao momento apenas 10 Países privatizaram os correios:
Holanda, Alemanha, Malta, Dinamarca, Áustria, Singapura, Líbano, Malásia, Bélgica
(Junho 2013) e Inglaterra (em 11/10/2013).
O resultado generalizado de todas as privatizações efectuadas levou a:
Despedimentos;
Encerramento de estações de correio;
Aumento de serviços prestados em mercearias e pequenas lojas;
Descida dos salários do sector;
Redução dos dias de distribuição de correio;
Concorrência inexistente ou fraca com poucas empresas.
Com medo dos trabalhadores dos CTT sempre foram dizendo que não haveria despedimentos,
no entanto na semana passada o ministro da Economia diz que “não pode garantir que
não haja despedimentos após a privatização dos CTT.” Para bom entendedor, meia
palavra basta.
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Segundo o “Negócios” o Governo conta encaixar 600 Milhões de Euros com venda da
totalidade do Capital dos Correios.
Lembramos que o capital social da empresa se cifra em 87.325.000 € que
corresponde a 17.500.000 acções de valor unitário de 4,99 €.
Desde 2007 que a Empresa CTT entregou em dividendos mais de 270 Milhões de Euros, o
triplo do capital social da empresa. Uma média de cerca 40 milhões de euros ano, o
que corresponde a um rendimento de capital a uma taxa média de 4% de mil milhões de
euros, valor muito superior à melhor previsão de encaixe feita pelo governo.
Nenhuma empresa pública entregou tanto dinheiro ao Estado a nível de dividendos.
A este valor há que juntar os Milhões entregues a título de contribuições para segurança
social (TSU), CGA, IRS e IRC.
Onde aplicou esses Milhões o Governo?
E os Milhões retirados aos trabalhadores?
Esses Milhões apenas servem para pagar juros de divida e PPP’s desastrosas.
QUEM DE JUÍZO VENDE O QUE DÁ LUCRO E ENCHE OS COFRES ANO APÓS ANO?
Por detrás desta vontade apenas podem estar interesses obscuros. O País nada
ganha em vender uma empresa que dá Milhões todos os anos ao Estado e que serve
de elo de ligação transversal entre a sociedade e regiões. Com a privatização da
empresa CTT o País fica mais pobre.

DIA DE LUTA
NA DEFESA DOS POSTOS DE TRABALHO
NA DEFESA DE UMA EMPRESA PÚBLICA SUSTENTÁVEL
NA DEFESA DE UM SERVIÇO UNIVERSAL DE QUALIDADE
CONTRA A PRECARIEDADE DO TRABALHO
CONTRA A DESTRUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL (IOS)
CONTRA A LAPIDAÇÃO DO PATRIMÓNIO PÚBLICO
CONTRA A DESTRUIÇÃO DE UM ACTIVO NACIONAL
CONTRA A TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PÚBLICO PARA PRIVADOS (BANCOS)
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