
Na negociação da Campanha Salarial de 2019, a direção da empresa quis tirar vários direitos da cate-
goria. Os trabalhadores resistiram e o Tribunal Superior do Trabalho, TST, julgou e manteve os direitos 
conquistados ao longo de décadas de negociações, a maioria como compensação aos baixos salários. 

Inconformada, a direção da empresa apelou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que concedeu 
liminar a ela (antecipação dos efeitos do pedido antes do julgamento).

A decisão do STF surpreendeu, porque o TST é o tribunal superior responsável por questões 
trabalhistas, e pela regulação da justiça brasileira, um ente superior não pode interferir no outro, 
a não ser que houvesse violação da Constituição, o que não ocorreu.

Valendo-se dessa liminar, o presidente dos Correios desrespeitou a decisão do TST de 2019, que 
definiu que os direitos constantes no Acordo Coletivo da categoria valem até 2021, e está reduzin-
do os benefícios e a remuneração dos trabalhadores em plena pandemia.

A direção da empresa age junto com o governo federal, e mesmo com o lucro de R$ 460 milhões 
dos Correios no primeiro semestre de 2020, provocam uma greve de propósito, sem respeito al-
gum com os trabalhadores, com a população e as leis do país.

Com o lucro de R$ 460 milhões num semestre, não faltam recursos para a empresa nem para o 
governo, falta respeito aos trabalhadores e seus familiares!

A greve não é culpa do Carteiro, do Atendente, do Operador de triagem, do Motorista ou Motoci-
clista. Eles já ganham os menores salários entre os trabalhadores de todas as estatais brasileiras. 
E estão tendo a remuneração reduzida através do corte de direitos.

Ninguém pode se calar frente a ataques como esse e às mentiras veiculadas na mídia pela 
direção dos Correios e o Governo Federal.

Os trabalhadores dos Correios contam com sua compreensão e seu apoio!

#euapoioagrevedoscorreios
#naoaprivatizaçao

SINDICATOS DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS 
FILIADOS À FINDECT (SÃO PAULO, RIO DE 

JANEIRO, BAURU/SP, MARANHÃO E TOCANTINS:

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS SINDICATOS 
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EMPRESAS DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES NO ESTADO DO MARANHÃO

BAURU/SPI

CARTA ABERTA dos trabalhadores dos Correios à população

Direção da empresa, governo e STF provocaram
a greve dos Correios   –   Saiba os motivos!


