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Maior Greve da História é
orgulho para trabalhadores

Grevistas deixam legado para as futuras gerações de ecetistas.

Você que passou 28 dias
em greve escreveu para
sempre seu nome na his-

tória do movimento sindical dos
Correios em Alagoas. Durante
anos, os heróis desse movimento
pela dignidade serão lembrados
pelas futuras gerações de traba-
lhadores ecetistas como exem-
plo de luta, decência e coragem.
Cada trabalhador grevista será
lembrado porque ousou sonhar
com um mundo melhor, mais
igual.

O 13 de Outubro de 2011 é
uma data que deve ser lembrada
como o dia em que, de volta para
casa, após o bom combate, cada
pai e mãe de família encheram de
orgulho seus entes queridos.

Nosso legado não será o
medo nem as migalhas conse-
guidas com o trabalho subser-
viente quando milhares de com-
panheiros estavam em greve.
Nossos filhos herdarão um te-
souro muito maior e duradouro: a
resistência, a coragem e a luta
pela dignidade. Por nosso exem-
plo de luta eles um dia aprende-
rão que o verdadeiro trabalhador
não se curva diante do braço co-
varde e opressor do governo e
dos patrões.

Mais do que nossas modes-
tas, porém importantes conquis-
tas, essa greve serviu para nos

revelar aliados e adversários,
companheiros e traidores, traba-
lhadores com consciência de
classe e alienados. Essa greve
nos ensinou muito! Fomos aban-
donados, é verdade. Onde esta-
vam a CUT e o PT? Quando mais
precisamos de quem tanto con-
fiamos, fomos jogados ao relen-
to, a nossa própria sorte. Mas
resistimos, sobrevivemos sem as
centrais e os partidos, sem o
governo que elegemos. Sobrevi-
vemos sem o importante apoio
de outros companheiros de clas-
se que perderam o bonde da

história e optaram por ser contra
si mesmos trabalhando para a
empresa enquanto brigávamos
por todos.

Aos nossos filhos a cons-
ciência do dever cumprido. A pro-
messa e o juramento de que con-
tinuaremos com a luta e com-
bateremos com o bom combate.
Pois fica a certeza de que luta-
mos para que um dia, eles, os
nossos filhos, já proletários hon-
rem para sempre a classe
trabalhadora.

Resistimos e sobrevivemos.
Essa é a nossa grande Vitória!



10 CONSIDERAÇÕES QUE PROVAM
QUE A GREVE FOI VITORIOSA!

1º) Ganhamos míseros 80 reais de aumento, mas
pelo menos superior aos 50 reais para janeiro
oferecidos pela ECT no início. Aliás, se não fosse
pela pressão e histórico dos grevistas, nem 50 reais
teríamos na proposta. A mesma lógica serve para o
tiket.

2º) Em função da greve a ECT foi obrigada a chamar
milhares de aprovados no concurso. Aliás, tem sido
assim em todas as greves. E curiosamente, em
2010, ano que não teve greve, ninguém foi admitido.
Mesmo longe de recuperar nosso déficit de 30 mil
vagas, a greve ajudou nesse sentido.

3º) Mostramos que temos dignidade e não acei-
tamos trabalhar como animais, com sobrecarga e
um salário miserável. Não ficamos quietos
assistindo aos deputados se dando aumento de
62%, a Dilma de 132%. Nós também exigimos com
força as nossas perdas salariais, e assim
seguiremos fazendo.

4º) Rejeitamos de cabeça erguida as propostas de
fome do governo, e fomos até o fim, provando que
não achamos normal ou correto trabalhar tanto e
ganhar pouco.

5º) Provamos que ninguém mais faz acordo pelas
nossas costas. Quem decide se aceita as propostas
são os trabalhadores em assembleias. Atropelamos
o comando da FENTECT, e isso nos fortalece para
todas as próximas lutas que virão.

6º) Graças a nossa luta e indignação, não foi sequer

cogitado tentar reeditar qualquer outro acordo de
dois anos. Em 2012 teremos campanha salarial.

7º) Provamos para todos que acompanharam nossa
greve, que o governo Dilma-PT e a CUT virou as
costas para os trabalhadores. Que o objetivo do
governo e da gestão petista da ECT nunca foi evitar
um caos orçamentário, e sim tentar derrotar
politicamente aqueles que lutam. Todos sabem que
a greve deu 30 vezes mais prejuízos do que o
aumento de salário, e que existe muito dinheiro nos
Correios, fruto do nosso trabalho.

8º) Se o governo teve motivações políticas, e não
apenas econômicas, durante a nossa greve, nós
derrotamos politicamente o governo. Tentaram de
tudo. Ameaças, assédio, corte ilegal do ponto,
bloqueio do vale refeição e vale alimentação,
acordo com a imprensa via Ministério das
Comunicações, acordo com os pelegos da
FENTECT, nada funcionou. Precisaram recorrer
aos ministros do TST, indicados pelo mesmo
governo, para dar um canetaço, FOMOS, COM
ORGULHO,ATÉ O FIM!

9º) Estamos mais fortes para lutar pelas perdas
salariais, contra a criação de subsidiárias, abertura
de capital e contra os próximos ataques que virão
frutos da MP-532.

10º) Servimos de exemplo a todas as categorias em
luta. A classe trabalhadora, como um todo, sai
fortalecida com a greve dos Correios, e com mais
consciência política.

VOCÊ QUE É TRABALHADOR, EXPLORADO, E NÃO FEZ GREVE, REFLITASOBRE ISSO
E VENHA PARA A LUTA! A GREVE SÓ TRAZ BENEFÍCIOS, MESMO AS MAIS DURAS COMO
ESSA. SE NÃO FOSSE PELOS GREVISTAS, VOCÊS ESTARIAM AINDA PIOR. E QUANTO AO
ABONO, NÃO SE PREOCUPE, ELE SÓ SERVIRIAPARAVOCÊ PAGAR UMADÍVIDA, OU TIRAR
SEU NOME DO SPC POR UM TEMPO CURTO. ESSE É O QUADRO DA CLASSE TRABA-
LHADORA. CADA VEZ MAIS CANSADA E ENDIVIDADA. SÓ FALTA COLEGA, SE INDIGNAR E
VIR PRALUTA!AINDAHÁ TEMPO!

JÁ VOCÊ QUE É PELEGO IRRECUPERÁVEL, ASSUMIU CARGO E PASSOU A GREVE
INTEIRA XINGANDO OS GREVISTAS: A TUA HORA VAI CHEGAR, POIS UM DIA QUANDO
VOCÊ MAIS PRECISAR DOS CORREIOS, ELES TE DARÃOAS COSTAS.


