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INFORME 038/2014 da FENTECT - Brasília, 12 de março de 2014. 

HOJE É O JULGAMENTO NO TST. ANTES, UMA BREVE ANÁLISE DESTA GREVE 

HISTÓRICA! 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Companheiros e companheiras, 

No dia de hoje completamos 42 dias de greve. A maior greve da história dos Correios. Uma greve 

atípica que iniciou em Janeiro pela defesa de nosso plano de saúde, ultrapassou todo o mês de 

fevereiro e agora será julgada, em março. Queremos agora fazer um pequeno balanço deste 

momento e porque chegamos aqui.  

Primeiro, a Empresa, às escuras, funda uma caixa de assistência na calada da noite do dia 30 de 

abril de 2013, com um edital publicado nos classificados do Jornal Correios Brasiliense. Uma 

armação que em uma assembleia montada com menos de 100 pessoas, elege toda a diretoria e 

Conselhos Fiscal e Deliberativo, indicados pelo Senhor Nelson Freitas, Vice-Presidente de 

Gestão de Pessoas (VIGEP) da ECT, e braço direito do Ministro das Comunicações – Paulo 

Bernardo. A FENTECT ingressa com ação na justiça pedindo o cumprimento da cláusula 11, 

ação esta cujo julgamento foi adiado por quatro vezes em primeira instância. 

Em novembro a empresa monta a tal MNNP – Mesa Nacional de Negociação Permanente – e já 

na primeira reunião o Senhor Nelson de Freitas é questionado acerca da negociação sobre o 

POSTAL SAÚDE. Ele responde claramente que não discute POSTAL SAÚDE, que este já foi 

implantado quer os trabalhadores queiram ou não e o tema não será negociado. Esse foi dos 

principais motivos pelos quais vários sindicatos e a FENTECT não participam da MNNP. 

Em dezembro a empresa anuncia o início do POSTAL SAÚDE e em 01 de janeiro/2014 inicia a 

operação do POSTAL SAÚDE.  A FENTECT realiza duas plenárias, uma em dezembro e outra 

em janeiro e os trabalhadores deliberam que se a empresa não recuasse a única saída seria a 

deflagração da greve no dia 30 de janeiro, o que aconteceu com 18 bases sindicais entrando em 

greve.  

BOICOTE E COLABORAÇÃO COM A ECT 

Mesmo com o nosso maior beneficio sendo atacado, vários sindicatos ligados a grupos políticos 

que defendem a política do Governo Federal boicotaram a luta. Continuaram participando das tais 

MNNP, negociando ilegalmente acordos menores (já que só a FENTECT é quem representa 
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nacionalmente a categoria), enquanto o nosso maior beneficio está sendo levado pela onda da 

privatização.  

O papel de sabotagem e colaboração destes sindicatos e suas correntes políticas (ART/SIND-PT, 

CTB-PCdoB e grande parte do MRL-PT) deve ser denunciado, porque só estamos em greve há 

42 dias e ela novamente está sendo julgada no TST porque houve esse boicote e a greve não 

atingiu a força necessária nacionalmente. Em todas as bases sindicais onde o debate sobre o golpe 

do Postal Saúde foi levado à categoria pelas direções sindicais, a greve é maior do que em 2012 e 

2013. Porém, ficamos lutando sozinhos contra o governo, que ficou à vontade para mostrar toda a 

sua intransigência e não abriu nenhum canal de negociação.  

Não temos dúvidas que se estes sindicatos estivessem encampado a greve, a empresa já teria 

recuado deste ataque. É só ver o exemplo dos companheiros garis do RJ, que acreditaram na luta 

e conseguiram uma grande vitória. Mas, ao invés de defender a saúde dos trabalhadores, algumas 

direções sindicais preferiram obedecer às ordens de seus partidos políticos, que não querem greve 

em ano eleitoral. 

O JULGAMENTO DO TST: COMANDO AMPLO DA FENTECT VISITA TODOS OS 

MINISTROS E CUMPRE SEU PAPEL 

Hoje acontece o julgamento do TST. Ontem (11/03), o Comando Amplo encerrou as visitas a 

todos os Ministros da SDC (Sessão de Dissídios Coletivos) do TST. Fomos recebidos pelo 

Presidente do TST, Ministro Barros Levenhagen e também pela Ministra Kátia Arruda. 9 

Ministros compõem a SDC. Terminamos assim nosso trabalho de procurar os Ministros e expor 

os motivos de nossa greve.  

Reafirmamos que a ECT descumpriu a decisão do TST, cláusula 11 do nosso Dissídio Coletivo, 

no momento em que não negociou com os trabalhadores a criação e a implantação de um novo 

modelo de gestão em caixa de assistência, o POSTAL SAÚDE. Desta forma, o Comando Amplo 

agiu de forma firme e atuante durante todo este processo, como na ocasião do corte do ticket 

alimentação, que a ECT foi obrigada a repor. Sempre confiamos que a decisão de realizar a greve 

em curso foi uma decisão acertada e tomada pela categoria em resposta ao descumprimento do 

acórdão e à retirada de direitos, que representa o Postal Saúde.  

Temos a convicção de que se não lutarmos em defesa de nosso plano agora, depois da 

implantação do POSTAL SAÚDE as coisas ficarão mais difíceis, e este Comando Amplo 

representa essa certeza e atitude dos trabalhadores.  

Neste sentido, o Comando Amplo quer parabenizar a cada lutador e a cada lutadora que chegou 

ao dia de hoje em greve, firmes e fortes na defesa de sua saúde e da saúde de suas famílias. Não 

sabemos o que saíra do tribunal (TST), visto que a decisão está nas mãos dos Ministros, mas 

queremos desde já dizer: TEMOS ORGULHO DE ESTAR TRAVANDO ESTA LUTA AO 

LADO DE TODOS OS GUERREIROS E GUERREIRAS!  

Estamos confiantes em nova manutenção da cláusula que foi debatida e aprovada pelo TST nos 

dois últimos anos, que dá privilégio à negociação entre as partes antes de qualquer alteração e que 
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coloca a ECT como gestora do plano. Por isso, entendemos que se o TST não analisar assim, 

estará se contradizendo e passando por cima de sua própria decisão. Mas, como dissemos, decisão 

em tribunal pode sair de tudo.  

Todavia, esperamos que seja feita justiça à luta dos trabalhadores e que o Tribunal não seja 

cúmplice deste verdadeiro ataque a um direito vital que é o plano de saúde de uma categoria que 

tem salário base de R$ 1.084,00!  

Saudações de luta, um forte abraço, um bom julgamento a todos nós e CONTINUEMOS 

FIRMES, POIS CRUZAR OS BRAÇOS É RESPEITAR NOSSAS FAMÍLIAS!  

 

    

Edmar Leite  Lucila Pereira Correia 

Comando Amplo - FENTECT  Comando Amplo – BA 

 

 

       

Glaudiana Melo Queiroz  Marcílio A. Medeiros 

Comando Amplo – SINTECT/PE  Comando Amplo – SINTECT/VP 

 

 

     

Rogério Ferreira Ubine  José Maria Filgueira Pimenta 

Comando Amplo – FENTECT  Comando Amplo – SINTECT/AM 

 

 

  

Arivonil Calado  James Magalhães de Azevedo 

Comando Amplo – SINTCOM/PR  Comando Amplo – FENTECT 
 

 

 

    

Antonio Pereira de Oliveira  Mauro Aparecido Ramos 

Comando Amplo – SINTECT/PI  Comando Amplo – SINTECT/CAS 
 

 

   

  Loreti de Borba 

  Comando Amplo – SINTECT/RS 
 


