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Julgamento do dissídio coletivo será na 
próxima terça-feira 

O Tribunal Superior do Trabalho divulgou que na 
próxima terça-feira (8) julgará o dissídio coletivo 
de greve. A sessão está marcada para as 14h30, 
na sala de sessões do 6º andar do Bloco B do 
edifício-sede do TST. 

O processo tem como relator do ministro 
Fernando Eizo Ono, que concedeu liminar (em 23 
de setembro) para determinar a manutenção das 
atividades de pelo menos 40% dos empregados 
em cada uma das unidades da ECT durante o 
período de greve. A decisão, que atendeu em 
parte pedido formulado pela ECT, foi questionada 
pela Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios, Telégrafos e Similares 
(Fentect), por meio de agravo que será julgado na 
mesma sessão. 

O dissídio foi instaurado pela ECT após a 
deflagração da greve nos Correios, em 11 de 
setembro. O vice-presidente do TST, ministro 
Barros Levenhagen, realizou duas audiências de 
conciliação, na tentativa de encontrar uma solução 
consensual para o impasse. Diante da 
impossibilidade de acordo e da intransigência dos 
Correios, foi designado o relator para julgar a 
greve e as cláusulas sociais e econômicas da 
categoria.  

Carteiro foi chantageado em Arapiraca 

Em Arapiraca teve carteiro chantageado por 
querer fazer greve. Dessa vez se colocou em 
dúvida o sucesso de sua saída da ECT para 
compor os quadros da Polícia Militar, caso 
aderisse ao movimento paredista. 



 
 

ECT usa polícia para reprimir trabalhadores 

Covardia da empresa revolta trabalhadores e fortalece permanência na greve até o dissídio 

 

A polícia agiu com truculência em cima dos 

trabalhadores que faziam paralisação no Ed. Sede 

dos Correios no último dia 27. Sem praticamente 

nenhuma negociação, os policiais agrediram com 

spray de pimenta os ecetistas que faziam a 

intervenção no local, inclusive agredindo e 

prendendo o companheiro Emerson, da 

FENTECT, que tentava negociar pacificamente 

com os policiais. 

Diversos companheiros e companheiras estiveram 

no Ed. Sede denunciando o abuso autoritário da 

PM e mantendo a luta. Um grupo de diretores 

esteve na delegacia acompanhando o 

companheiro Emerson, que foi preso de forma 

injusta e arbitrária. 

Correios e Bancários em greve no RS 

Funcionários de bancos e dos Correios no Rio 

Grande do Sul decidiram permanecer em greve. 

Ambas as categorias realizaram assembleias na 

tarde desta segunda-feira (30) em Porto Alegre. 

 

Humor_______________________________________________________________________________ 

 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/cidade/porto-alegre.html

