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INFORME 035/2014 da FENTECT - Brasília, 06 de março de 2014. 

TST MARCA DATA PARA JULGAMENTO DO DISSÍDIO DE GREVE 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 
 

 

Companheiros e Companheiras, 

Dia 12/03/2014, às 15:30, é a data e horário definidos pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) para o 

julgamento do dissídio de greve, que ocorre exclusivamente devido ao descumprimento, por parte da 

ECT, da Cláusula 11 da sentença normativa vigente, com a criação e implantação unilateral do Postal 

Saúde. 

Nossa greve já dura 36 dias e na data do julgamento já contaremos com 42 dias de greve, devido à 

intransigência da ECT, que não respeita os trabalhadores e nem o próprio TST, que em 2012 e 2013 já 

havia decidido que qualquer alteração referente à Cláusula 11 deveria ser antecedida de estudos atuariais 

e negociada com a FENTECT. 

Esta já é a greve mais longa da história do movimento sindical dos Correios, o que prova que os 

trabalhadores não estão dispostos a entregar de bandeja seu principal benefício, que é o CorreiosSaúde.  

Reafirmamos que o tempo todo este Comando Amplo esteve disposto à negociação, mas a 

INTRANSIGÊNCIA da ECT falou mais alto e sequer fomos recebidos pela direção da empresa, o que 

demonstra o total desrespeito, tanto da empresa, como do Governo Dilma (PT), para com os 

trabalhadores. 

Além da manutenção da Cláusula 11 e, portanto, do CorreiosSaúde, também estamos pleiteando o abono 

de todos os dias de greve, pois a culpa desta paralisação é somente da ECT, como já dito anteriormente. 

Nas reuniões que tivemos com os Ministros do TST, este Comando Amplo sempre enfatizou este ponto.  

Manter e ampliar a greve para garantir nossos direitos!  

Continuemos firmes, pois cruzar os braços é respeitar nossas famílias! 

   

Edmar Leite  Lucila Pereira Correia 

Comando Amplo - FENTECT  Comando Amplo – BA 
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Glaudiana Melo Queiroz  Loreti de Borba 

Comando Amplo – SINTECT/PE  Comando Amplo – SINTECT/RS 

 

 

 

    

Rogério Ferreira Ubine  José Maria Filgueira Pimenta 

Comando Amplo – FENTECT  Comando Amplo – SINTECT/AM 

 

 

 

 

Arivonil Calado 

Comando Amplo – SINTCOM/PR 
 


