
COMUNICADO À POPULAÇÃO
DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DE SINDICATOS DE 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS

Situação dos Correios:
A CULPA NÃO É DO TRABALHADOR!

Sem concurso há uma década, Correios tem falta crônica de funcionários!
Governo Bolsonaro piora tudo e provoca caos e filas nas agências de Correios e atraso nas entregas!
A situação requer união da população com os trabalhadores dos Correios para exigir melhorias!

População e trabalhadores dos 
Correios precisam estar unidos

Os trabalhadores dos Correios estão abandonados pela direção da empresa. 
Sobrevivem em meio à pandemia e aos frequentes casos de contaminação 
pelo novo coronavírus. Mesmo assim se esforçam para dar seu melhor e 
garantir o direito constitucional de milhares de pessoas que dependem do 
serviço essencial dos Correios. 

Por se tratar de um serviço essencial, os Sindicatos têm recorrido à Justiça do 
Trabalho para obrigar os Correios a cumprir todos os protocolos de seguran-
ça dos governos estaduais e municipais, afastando preventivamente os fun-
cionários em caso de confirmação de contaminação na unidade como forma 
preservar a vida dos trabalhadores, evitando assim mais mortes pelo vírus.

Mas a direção dos Correios, de forma omissa e irresponsável, prefere se calar e 
omitir essa informação, jogando a população contra os funcionários. 

O Sindicato repudia a postura da empresa e do governo federal. Sem resol-
ver os problemas estruturais das unidades dos Correios, que só aumentam, 
a gestão operacional da empresa prejudica os pequenos, médios e grandes 
empreendedores e toda a população do país. 

A FINDECT e os Sindicatos filiados repudiam quaisquer tentativas de respon-
sabilizar os(as) bravos(as) e competentes trabalhadores(as) que enfrentam o 
desmonte dos Correios, a política genocida e negacionista do governo, e que 
prestam serviços públicos essenciais atendendo a milhões de brasileiros, hon-
rando a função pública social. Os(as) trabalhadores(as) merecem respeito!

O momento é da população brasileira unir forças na luta para assegurar os 
direitos da categoria e da população ao serviço essencial dos Correios!

Esta é uma luta coletiva que precisa de apoio e unidade 
da categoria e da população na defesa dos seus direitos!

Em plena pandemia 
e com aumento das 
entregas em todo 
país, os Correios 
completaram 10 
anos sem realização 
de concurso público. 
Faltam mais de 35 mil 
trabalhadores para 
completar o quadro.

Com isso se aprofunda 
o caos provocado pelo 
Governo Federal e pela 
direção da empresa. 
E como solução, eles 
apresentam propostas 
de entregar a estatal 
para o setor privado.

Se deixar, eles vão 
piorar os Correios 
até onde puderem, 
vender a preço baixo 
e criar um caos no 
serviço postal, e o povo 
perderá a prestação 
desse serviço essencial.
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