
 

 

DIA 23 FEVEREIRO 

GREVE GERAL NOS CTT E EMPRESAS DO 

GRUPO CTT 

MANIFESTAÇÃO NACIONAL EM LISBOA 

ÀS 14H30 NO MARQUÊS DE POMBAL 

O futuro do serviço público e universal de correios prestado às populações e 
empresas, o futuro da Empresa CTT e dos seus trabalhadores, ESTÁ NAS 
NOSSAS MÃOS. 

UMA GRANDE ADESÃO À GREVE GERAL E UMA GRANDE 
MANIFESTAÇÃO EM LISBOA serão um passo decisivo para obrigar o 
Governo a reverter a privatização dos CTT. 

Os trabalhadores dos CTT – Atendimento, Distribuição, Tratamento e Serviços 
Centrais – e os trabalhadores das empresas do grupo CTT, TÊM 
OBRIGATORIAMENTE QUE PENSAR NO SEU FUTURO E DAS SUAS 
FAMÍLIAS. 

Trabalhamos, por isso não queremos perder direitos. Trabalhamos, por isso 
temos que ter melhores salários. Queremos continuar a ter orgulho em 
trabalhar nos CTT-Correios de Portugal e prestar um serviço de qualidade aos 
utentes/clientes. QUEREMOS SER RESPEITADOS e não queremos ser 
assediados, ameaçados e castigados com alterações de horários, mudanças 
de giro e deslocações. 

Está na hora de despertar e de sair da nossa zona de conforto, é hora de 
decidirmos o nosso presente e futuro, sem comodismos e sem arranjarmos 
desculpas. JUNTOS SOMOS SUFICIENTEMENTE FORTES PARA ATINGIR 
OS NOSSOS OBJECTIVOS. 

Alguns pensam que não vale a pena lutar porque eles são muito fortes ou 
porque não conseguimos dar a volta à situação, mas a história recente 
ensinou-nos que não há impossíveis. Também os trabalhadores da PT que 
durante anos acharam que não valia a pena lutar, confrontados com os 
problemas graves que os atingiam, “acordaram” e fizeram uma greve muito 
grande e uma manifestação em Lisboa com mais de 5.000 pessoas. A partir 
desse dia os órgãos de poder foram obrigados a tomar posição e decidiram a 
favor dos trabalhadores. A luta foi ganha! 

TODOS PARA LISBOA 

HÁ TRANSPORTES ORGANIZADOS, CONTACTA O TEU 

SINDICATO 


