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 INFORME 031/2014 da FENTECT - Brasília, 25 de fevereiro de 2014. 

TRABALHADORES NA BAHIA APROVAM RETORNO A GREVE! 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

Ontem(24), os trabalhadores da Bahia realizaram assembléia para avaliar o retorno da categoria 

daquele Estado à greve. Os trabalhadores aprovaram por unanimidade a adesão ao movimento 

nacional, a partir de zero hora de hoje, somando-se as outras 17 bases sindicais paralisadas. Isto 

demonstra que a vontade dos Ecetistas da Bahia era permanecer na greve. A greve na Bahia é parte 

da greve nacional e este comando orienta os trabalhadores a fortalecer adesão ao movimento no 

Estado, pois com isso, será fortalecida a greve nacional para que possamos ser vitoriosos. 

 

DIREÇÃO DOS CORREIOS DISTORCE FATOS DA AUDIÊNCIA DO TST 

De forma mesquinha e deliberada a ECT divulgou nota no seu blog e 1ª Hora Extra, distorcendo os 

fatos que ocorreram na audiência de conciliação do TST.  

O representante dos Correios abriu a audiência declarando que não tinha nenhuma proposta para 

conciliar. Em relação à declaração do representante do Ministério Público do Trabalho, o Sr. José 

Neto da Silva, que apresentou proposta de conciliação, em que pese os trabalhadores entenderem 

como negativa, o representante da ECT a rejeitou prontamente, demonstrando que não tem intenção 

de negociar com a categoria em greve. Depois, destaca frases fora do contesto para manipular o 

debate que aconteceu no tribunal, tentando jogar confusão na categoria. Por fim, alega que a 

FENTECT vem recusando o chamado da ECT para negociar, o que não é verdade.  

A FENTECT protocolou duas cartas na ECT, CT/FEN- 032/2014 e CT/FEN-037/2014, solicitando a 

abertura de negociação com a FENTECT, única representante nacional da categoria, como definiu o 

TST no julgamento do ano passado. Mas, como vimos ontem no TST, a empresa continua 

intransigente. Esta é a verdadeira face da ECT, de seus dirigentes e do Governo Dilma, que não 

negociam e distorcem os fatos para os trabalhadores na tentativa de contenção da greve. 

  

COMANDO AMPLO DA FENTECT AGENDA REUNIÕES 

A partir desta tarde, o Comando Amplo da FENTECT estará reunido com os Senhores Ministros para 

expor nossas argumentações e buscar sensibiliza-los em relação às demandas dos trabalhadores 

Ecetistas, que encontram-se em greve há 27 dias. Externaremos nossa preocupação com as mudanças 

unilaterais que a ECT vem implementando no nosso plano de saúde.  
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Até o julgamento, a nossa expectativa é que possamos nos reunir com todos os Ministros da SDC do 

Tribunal Superior do Trabalho. Neste sentido, o jurídico da FENTENCT está buscando agendar as 

reuniões, inclusive com o representante do Ministério Público do Trabalho, Sr. José Neto da Silva, o 

mais rápido possível. 

VAMOS INTENSIFICAR A GREVE, POIS MAIS DO QUE NUNCA, CRUZAR OS BRAÇOS É 

RESPEITAR NOSSAS FAMÍLIAS! 

CONTINUEMOS FIRMES! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


