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Alta cúpula dos Correios ganha mais que 

Presidenta da República 

Grandes salários são incentivos à traição e ao 

canibalismo político 

Basta ir ao Portal da Transparência, os salários da 

presidente da República, dos ministros de estado e 

de milhares de servidores públicos federais estão lá 

para todos ver. 

A Lei de Acesso a Informação nos permite saber, 

por exemplo, quanto ganha o Wagner Pinheiro, 

presidente dos Correios e todos os que fazem parte 

da alta cúpula da ECT em Brasília e nas diretorias 

regionais.  

O Wagner Pinheiro ganha mensalmente R$ 

41.983,63 sem qualquer concurso público que o 

habilite ao cargo. Bastou apenas um conchavo 

político e lá está o homem mamando na teta do 

governo para humilhar os ecetistas com salários 

defasados e desmantelamento do plano de saúde. 

Ganhando mais que a presidenta Dilma 

Para você ter ideia da disparidade, o salário bruto 

da presidente Dilma Rousseff é de R$ 26.723. 

Com os descontos, fica em R$ 19.818. Ou seja, a 

maior autoridade política do país ganha duas vezes 

menos que o presidente dos Correios. 

Pior ainda é o salário do trabalhador ecetista. R$ 

1.004,00 em média para salvar diariamente os 

Correios. Os ecetistas que passam a vida inteira na 

empresa, que de tanta sobrecarga adoecem por ela, 

ganham quarenta vezes menos que um forasteiro 

apadrinhado pelo PT para esmagar com sucessivos 

dissídios coletivos os trabalhadores dos Correios. 

Sanguessugas 

Atrás dele muitos oportunistas beneficiados pelos 

mesmos conchavos políticos do governo federal. 

Boa parte canibais políticos, bajuladores de 

plantão, ex-sindicalistas que abandonaram a causa 

e sob o discurso da ocupação dos espaços de 

poder, traem os trabalhadores e ensinam 

estratégias políticas de como ferrar a categoria. 

Há também os carreiristas que atrelados aos 

poderosos e em nome da autopromoção não fazem 

outra coisa a não ser encontrar novos caminhos 

para explorar os trabalhadores e dar lucro para a 

empresa. 

Lobos disfarçados de cordeiros, capachos da 

direita fantasiados com as cores da esquerda. O 

joio entre o trigo, a alma vendida para segundo um 

deles, “garantir a bolacha” de joio, pois o trigo é 

alimento digno dos trabalhadores. 

Para aumentar seu repúdio e seu desejo por 

dignidade, compare o seu salário com o dos 

“sanguessugas”. Eles existem para achatar seu 

salário, acabar com seu plano de saúde e repousar 

em berço esplendido as custas dos trabalhadores.  

Abaixo aos traidores e viva a GREVE!!!!!!! 

Terça-feira, a partir das 14 horas, concentração 

em frente ao CTCE para acompanhar o 

julgamento do dissídio coletivo pelo TST. 

 


