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INFORME 033/2014 da FENTECT - Brasília, 28 de fevereiro de 2014. 

COMANDO AMPLO SE REÚNE COM MINSTROS DO TST! 
 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

Ontem (27) o Comando Amplo de Negociação e Mobilização da FENTECT, juntamente com a 

Assessoria Jurídica, foi recebido pelos Ministros do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Senhor 

Márcio Eurico Vitral Amaro e Senhora Ministra Maria de Assis Calsing.  

Mais uma vez expusemos nossa preocupação quanto às arbitrariedades que a ECT vem cometendo ao 

implantar unilateralmente o Postal Saúde, desrespeitando as determinações do próprio TST nos 

últimos dissídios coletivos e reduzindo direitos históricos dos trabalhadores. 

Tanto a Ministra Maria Calsing quanto o Ministro Márcio Eurico foram bem receptivos e ouviram 

todas as nossas ponderações com muita atenção. O Ministro Márcio Eurico, relator do processo, nos 

disse que seu voto já está pronto e que hoje seria disponibilizado aos demais Ministros que compõe a 

Seção de Dissídios Coletivos (SDC) do TST.  

Como a ECT continua INTRANSIGENTE e não abriu nenhum canal de diálogo, mesmo na audiência 

de conciliação, o Ministro Relator nos informou que agora basta somente o Presidente do Tribunal, o 

Senhor Ministro Antonio José Barros Levenhagen, definir a data para o julgamento do dissídio. 

Tentamos agendar uma reunião com o Presidente Barros Levenhagen, mas, devido a outros 

compromissos, nesta sexta-feira ele não estará no Tribunal.  

Nossa tentativa, diante da intransigência da ECT, é que o TST marque o quanto antes a data do 

julgamento do dissídio, mas, com a ausência do Presidente do Tribunal, é mais provável essa data 

seja definida na semana que vem, pós carnaval. 

Nessas reuniões, além de explicar a questão do plano de saúde, estamos explicando aos Ministros que 

a greve foi causada única e exclusivamente pela direção da ECT ao não cumprir o que foi 

determinado no dissídio coletivo. Por isso, estamos levando a reivindicação da categoria de que todos 

os dias da greve sejam abonados e não compensados. Os Ministros têm nos ouvido, mas ponderam 

que já existe jurisprudência de dissídios anteriores em relação ao assunto. O Comando Amplo está 

fazendo sua parte e vai continuar expondo essa reivindicação, pois a greve é culpa somente da ECT.  

Hoje (28) no final da tarde temos mais visitas agendadas. 
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COMANDO AMPLO DA FENTECT REPUDIA GOLPE QUE INETERROMPEU  

A GREVE EM GO 

Infelizmente, ontem os trabalhadores de base de GO sofreram um golpe na “assembleia” que 

interrompeu a greve da categoria naquele Estado. Este Comando Amplo recebeu várias denúncias já 

comprovadas de que a maioria da direção do SINTECT/GO manobrou a assembleia para acabar com 

a greve, como a participação dos pelegos do administrativo e da direção regional, visto que as 

assembleias estavam sendo realizadas em frente ao prédio do edifício central. 

Além disso, recebemos um e-mail que foi enviado pelo presidente daquele sindicato à lista de e-mails 

de todas as unidades e que foi lido pelos gerentes (como se fosse um “Primeira Hora”), onde o 

presidente do sindicato chamava os trabalhadores que não estão em greve a participar da assembleia e 

votar pelo fim da greve. Esses trabalhadores que não estavam em greve foram liberados para 

participar da assembleia e votaram pelo fim da greve. 

Este Comando Amplo acha lamentável a postura da maioria da direção do SINTECT/GO. Mesmo os 

companheiros sendo filiados à FENTECT e tendo participado da 37ª Plenária Nacional, que deliberou 

pela greve nacional contra o Postal Saúde, desde o início das mobilizações o SINTECT/GO não 

seguiu às orientações desta Federação e por vezes este Comando Amplo teve que se deslocar à 

Goiânia para apoiar os trabalhadores de base que queriam e querem construir a luta contra o Postal 

Saúde e também tentando dialogar com a direção do sindicato no sentido de unificar a luta da 

categoria. 

Ontem, não pudemos ir à Goiânia devido às audiências no TST e, infelizmente, a maioria da direção 

do sindicato acabou com a greve, algo muito parecido com o ocorrido em MT e TO no golpe do 

Acordo Bi Anual em 2009. 

Este Comando Amplo repudia a manobra feita em GO e não pode se calar diante dos fatos no sentido 

de esclarecer aos demais trabalhadores que estão na luta contra o Postal Saúde que a decisão tomada 

em GO não representa a vontade dos trabalhadores de base. Saudamos à minoria dos companheiros 

da direção daquele sindicato que se mantive firmes na defesa dos trabalhadores e do CorreiosSaúde e 

orientamos aos demais sindicatos filiados e aos trabalhadores de base que permaneçam firmes na luta 

contra o Postal Saúde, ampliando as mobilizações para que possamos chegar ao final desta grande 

luta com a vitória de nossa reivindicação. 

GREVE É LEGAL NA BAHIA  

Companheiros e Companheiras, principalmente os/as BAIANOS/AS, devido à polêmica criada pela 

ECT e por seus agentes no movimento sindical o Comando Amplo da FENTECT solicitou à 

Assessoria Jurídica que emitisse parecer jurídico em relação à disposição estatutária para realização 

de assembleia pelos trabalhadores de base. 

Conforme prevê o Estatuto do sindicato de base em seus artigos 6º e 11º, e analisando a 

documentação protocolada pela Comissão de Trabalhadores Ecetistas da BA, a assembleia que 

decretou o retorno à greve respeitou a disposição estatutária, portanto a greve é legal. Sendo assim, 

convocamos todos os/as trabalhadores/as baianos a retornarem à greve engrossando a luta contra o 

Postal Saúde. 
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Este Comando Amplo também já expôs e reitera a posição de repúdio à interrupção da greve na 

Bahia, provocada pela direção daquele sindicato. 

 

NO DESESPERO, IDEL PROFETA, NELSON DE FREITAS E DIREÇÃO DA ECT 

CONTINUAM A COMETER PRÁTICAS ANTISSINDICAIS E TENTAR FECHAR 

ACORDOS REGIONAIS. 

Companheiros e Companheiras, a direção da ECT continua desesperada para acabar com a nossa 

greve, e com isso está cometendo várias práticas ilegais e antissindicais que terão a resposta do 

movimento sindical. Uma delas é a tentativa de quebrar a greve contra o Postal Saúde propondo 

“acordos regionais” aos sindicatos de base. 

Nesta semana a ECT teve o despautério de oferecer um “acordo” aos companheiros de SC para que 

eles retornassem ao trabalho. Este acordo tratava somente do desconto e da compensação de horas, 

sem contrapartida alguma às reivindicações dos trabalhadores.  Propuseram descontar 7 dias nos 

salários e a compensação dos demais dias, inclusive aos sábados, domingos e em alguns dias do 

feriado de carnaval, desrespeitando totalmente os trabalhadores e a lei, uma vez que a CLT garante ao 

menos um dia de descanso semanal remunerado.  

Já notificamos a ECT, através de carta (anexo), que qualquer proposta tem que ser feita ao Comando 

Amplo da FENTECT, que é quem representa os trabalhadores a nível nacional. O fato de a ECT 

propor “acordos regionais” configura assédio e prática antissindical, pois está se intrometendo na 

forma de organização dos trabalhadores e querendo escolher com quem ela vai negociar. Além disso, 

a empresa está quebrando mais uma cláusula do Dissídio Coletivo em vigência, em que o próprio 

TST reconheceu a FENTECT como única representante dos trabalhadores a nível nacional e a greve é 

nacional. Além de SC, a empresa já tentou acordos regionais na BA, em PE e no PR. 

As medidas jurídicas já estão sendo tomadas, mas é preciso que os trabalhadores aprovem nota de 

repúdio contra esses dirigentes da empresa, que sequer são funcionários da ECT e acham que podem 

vir aqui e fazer o que quiserem para retirar nossos direitos. 

FORA IDEL PROFETA-SUPERINTENDENTE VIGEP! 

FORA NELSON DE FREITAS – VIGEP! 

FORA WAGNER PINHEIRO – PRESIDENTE! 

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

RESPEITAR NOSSAS FAMÍLIAS! 

CONTINUEMOS FIRMES! 

 

 

  

Edmar Leite  Lucila Pereira Correia 

Comando Amplo - FENTECT  Comando Amplo – BA 
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Ivair de Souza  Arivonil Calado 

Comando Amplo – SINTECT/SJO  Comando Amplo – SINTCOM/PR 

 

  

  

Glaudiana Melo Queiroz  Loreti de Borba 

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

 

 

 

   

Mauro Aparecido Ramos  José Maria Filgueira Pimenta 

Comando Amplo – SINTECT/CAS  Comando Amplo – SINTECT/AM 

 

 

  

James Magalhães de Azevedo 

Comando Amplo – SINTECT/AL 
  


