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Não é novidade para ninguém o sistema de enrolação do Governo Bolsonaro. 
O povo ficou a minguá, enquanto o governo esperava as eleições ficarem mais 
próximas para lançar os pacotes de ajuda. O que fez o povo passar dificuldades 
e o governo segurando tudo na base do fake news. As negociações da campa-
nha salarial e da PLR está igual, muita enrolação e pouca vontade de responder 
as demanda dos trabalhadores. Enquanto isso, disseram até que todos iriam 
perder os seus direitos do ACT. Fiquem tranquilos é só mais uma fake news. 

NEGOCIAÇÃO PADRÃO FAKE NEWS
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As reuniões de negociação da Campa-
nha Salarial 2022/2023 são um proces-
so legal e obrigatório. Tem objetivo de 
garantir um bom diálogo entre patrões 
e empregados, sem a intermediação da 
justiça do trabalho. No entanto, os ges-
tores dos Correios insistiram em queimar 

Informe das negociações da Campanha Salarial
essa etapa não negociando nenhum ponto da 
pauta de reivindicações dos trabalhadores. Se-
quer ouviram as demandas.  

Os 36 Sindicatos que representam a categoria e 
as duas federações foram para as 11 reuniões 
com muita vontade de dialogar. No entanto, foram 
recebidos por representantes da empresa orien-
tados a terem pouca escuta para as reivindica-
ções dos trabalhadores. Para piorar, apresenta-
rem uma proposta de reajuste abaixo da inflação 
totalmente fora da realidade.
 
Para mostrar a falta de vontade de negociar, a 
empresa divulgou nota informando que os traba-
lhadores terão suspensos todos os direitos que 
estão no ACT. Um absurdo, uma vez que o Sindi-
cato já tomou todas as medidas legais para ga-
rantir que isso não ocorra.

Informe das negociações da Participação nos Lucros e Resultados - PLR
A situação das negociações da PLR fi-
cou ainda mais complicada com a es-
tratégia da gestão dos Correios em boi-
cotar as negociações. Também foram 
várias reuniões em que as representa-
ções dos trabalhadores foram com o 
espírito público de dialogar os termos.  
 
Mais um vez foram surpreendidos pela total 
falta de diálogo por parte dos  representes 
dos gestores da empresa. A situação piorou 
muito quando eles informaram que não es-

taria em negociação a PLR relativa ao ano 
fiscal de 2021, em que a empresa teve lu-
cro de mais de R$ 3,7 bilhões, mas queriam 
queriam iniciar as negociações da PLR de 
2022, que será paga no ano que vem. 

Segundo os representantes, a PLR de 
2021 está nas mãos de Paulo Guedes, 
na Secretaria de Coordenação e Gover-
nança das Empresas Estatais (Sest), do 
Ministério da Economia. Deforma absur-
da eles também não apresentaram os cri-

térios que querem estabeler para a PLR 
2022. Numa clara demonstração de que 
também vão querer judicializar a questão 
da PLR, da mesma forma que estão fa-
zendo na Campanha Salarial. 

O objetivo é retirar o máximo possível dos 
direitos dos trabalhadores. Isso é uma 
prática empresarial desastrosa e lastimá-
vel, feita por limitados militares com salá-
rios superiores a R$ 70 mil indicados por 
Bolsonaro para gestarem os Correios. 

O presidente do SINTECT-RJ, Marcos Sant’aguida e a Secretária Geral, Rosimeri Leodoro 
representam a categoria do Rio de Janeiro nas negociações. 
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