
 
 

MANIFESTO DE APOIO À GREVE DOS TRABALHADORES/AS DOS CORREIOS. 

ATO SINDICAL NACIONAL DE APOIO 

 

 

Manifestamos nosso apoio solidário aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios em sua 

luta heroica expressa, na vigorosa greve nacional, contra a brutal retirada de direitos 

trabalhistas promovida pela direção da empresa. 

 

A atitude sistemática da direção dos Correios, que confronta e desrespeita a organização 

sindical de representação dos trabalhadores/as, o sistema de negociação coletiva e o acordo 

firmado entre as partes, merece nosso veemente repúdio. 

 

Frente a tal situação, a corajosa greve dos Correios expressa, não apenas a voz da categoria, 

mas também, a pauta de milhares de trabalhadores e trabalhadoras em processo de 

negociação coletiva no contexto das repercussões econômica e sociais, em especial sobre os 

empregos e os salários, da crise do COVID19. 

 

Louvamos o trabalho essencial, público e comunitário que os/as trabalhadores/as dos Correios 

desenvolvem, integrando e fazendo chegar todo tipo de comunicação, produtos e mercadorias 

aos rincões desse vasto Brasil, mesmo neste período de pandemia, correndo o grande risco de 

contaminação e adoecimento pelo Covid19. Mais do que isso, louvamos a atitude destes 

trabalhadores em não se acovardarem e levantarem-se por seus direitos. Trata-se de exemplo 

de resistência e esperança para a sociedade brasileira. 

 

 

Seguimos juntos, unidos e solidários na luta dos companheiros e companheiras dos Correios! 

 

 

Brasil, 27 de agosto de 2020. 
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