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RETIRADA DOS SEGURANÇAS DAS AGÊNCIAS É ATAQUE 
CONTRA OS TRABALHADORES E A SOCIEDADE 
 Os Correios vêm mostrando há tempos que 
não está preocupado com seus trabalhadores (com a 
precarização do plano de saúde, retirada de férias, au-
mento da sobrecarga de trabalho, sucateamento das 
agências) e nem com os seus clientes (com o fecha-
mento de agências, CDD virtual, DDA), mas agora 
mostrou que não respeitam nem a Justiça, pois está 
retirando os seguranças “pessoa física” das agências 
do País. 
 Acontece que após a polêmica sobre o cum-
primento da decisão judicial referente ao processo 
(ACP nº 0000776-05-2010.5.22.0004) e das ameaças 
da direção da empresa em fechar todas as agências de 
Banco Postal no Piauí, o ministro vice-presidente do 
TST, Emmanoel Pereira, concedeu uma liminar sus-
pendendo o efeito para o cumprimento da decisão, 
ou seja, suspendendo a instalação dos demais itens de 
segurança exigidos na decisão (porta giratória para 
todas as agências e instalar um sistema de alarmes 
conectado a secretaria de segurança e delegacias em 
todas as agências), mas não determinou a retirada 
dos seguranças das agências, pelo contrário, deveria 
permanecer como está.
 Porém, os seguranças lotados nas agências do 
Piauí estão recebendo aviso prévio de desligamento 
de contrato o que vêm totalmente em desacordo com 
a determinação da Justiça. O que fica evidente nessa 
situação é que a decisão judicial não está sendo cum-
prida por confrontar os interesses da atual gestão, que 
vem há anos atacando os trabalhadores e desmante-
lando os serviços. 
 A retirada dos seguranças das agências não 
atinge só o Piauí, mas os estados como no Rio Grande 
do Norte, Goiás, Acre, Pernambuco e outros, que en-
frentam à irresponsabilidade da empresa que decreta 
a sua política suja fungindo da sua função social de 
prestação de serviço de qualidade. Como ter quali-
dade nos serviços se a população não tem seguran-
ça para utilizar os serviços oferecidos, já que estarão 
a mercê dos bandidos? E os trabalhadores, como se 

sentirão em paz se o seu ambiente de trabalho não 
têm a menor segurança necessária?
 É importante lembrar que esse processo já 
tramitava na justiça há 9 anos, e  que só em 2010 a de-
cisão foi cumprida parcialmente com a inserção dos 
seguranças nas agências, e agora estão retrocedendo 
até nesse cumprimento parcial.  Durante todo esse 
tempo a ECT não tomou nenhuma iniciativa para 
cumprir a decisão, e só após o transitado em julgado, 
a empresa alegou que não tinha condições financei-
ras para arcar com as despesas necessárias para equi-
par as agências e que, se assim fosse necessário, seria 
“obrigado” a fechar os Bancos Postais das agências de 
Correios. 
 Porém, já é de conhecimento geral que o fe-
chamento das agências dos Correios é uma posição 
política nacional já em execução pela ECT, ou seja, 
apenas mais uma desculpa para fechar as agências no 
estado.
 Continuamos acreditando que nenhuma re-
presentação política ou empresa pode ser superior a 
uma decisão da justiça, principalmente, quando esta 
é em favor da segurança das pessoas envolvidas. É 
um posicionamento claro contra os trabalhadores e 
a sociedade, quando apenas reforça o posicionamen-
to político de “crise” da ECT, enquanto o governo é 
obrigado a manter os Correios como empresa pública 
tendo que prestar um serviço social de qualidade a 
todos os cidadãos. 
 O sindicato mantém a sua posição e defende 
que as agências precisam ser equipadas com toda a 
segurança definida no processo. Por isso, já denun-
ciamos ao Ministério Público do Trabalho sobre a 
atual situação, inclusive, com a cópia dos avisos pré-
vios emitidos aos seguranças das agências.

Queremos a garantia do funcionamento dos 
Bancos Postais com toda a segurança 

necessária!

     DATA: 24 de agosto
    HORÁRIO: 17:30h (1ª Chamada) e 18h (2ª chamada)     
    LOCAL: Pátio do Edifício sede
    PAUTAS: 
   Informes/ Avaliação da Campanha Salarial 2017/2018

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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SINTECT-PI ENTRA NA JUSTIÇA CONTRA O DESCONTO DE 3 DIAS 
NOS CONTRACHEQUES DOS ECETISTAS QUE PARALISARAM SUAS 

ATIVIDADES NO DIA 30/06
 Mesmo a paralisação pela Greve Geral no 
dia 30/06 ter seguido todos os tramites da Lei de 
Greve (publicação de edital, comunicação através 
de cartas para empresa tanto pela Fentect como 
pelo Sintect-PI), a ECT considerou o dia parado 
como falta injustificada e descontou do contrache-
que dos trabalhadores 3 (três) dias: sendo 1(um), 
da greve geral do dia 30/06, e os outros 2 (dois), 
do  sábado e domingo.
 Diante disso, o Sintect-PI já entrou na jus-
tiça com uma Ação Civil Pública (ACP 0001912-
02.2017.5.22.0001) com pedido de concessão da 
tutela de urgência para que a ECT restitua imedia-
tamente os valores descontados das remunera-
ções dos substituídos referente ao final de semana 
da greve do dia 30/06/2017, incluindo, os reflexos 
sobre vale alimentação, vale cesta e demais verbas 

de natureza salariais, sob pena de multa diária.
 Além disso, na ACP, também foi pedido que 
o desconto da remuneração dos trabalhadores fi-
que limitado ao dia 30/06/2017, determinando 
ainda a devolução de todos os valores indevida-
mente descontados das remunerações dos traba-
lhadores e seus reflexos sobre as demais verbas de 
natureza salariais do contrato de trabalho.
 Sabemos que essa medida da ECT tem por 
objetivo punir financeiramente os trabalhadores 
que participaram da greve e intimidar os demais 
para manté-los imobilizados. 
 Nós, trabalhadores, não vamos nos intimi-
dar e ceder a estes ataques, nos manteremos fir-
mes na luta e levantando a bandeira contra os ata-
ques da direção dos Correios! 

ENCONTRO JURÍDICO DA FENTECT FORTALECEU A LUTA CONTRA AS 
PRIVATIZAÇÕES E REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDÊNCIÁRIA

Nos dias 17 e 18 de agosto, aconteceu, em 
Brasília, o Encontro Jurídico da FENTECT. 
Secretários jurídicos dos sindicatos filia-

dos e os respectivos advogados estiveram na ci-
dade para tratar de temas específicos para a cate-
goria, principalmente, com base na aprovação da 
reforma trabalhista, que entrará em vigor no dia 
11 de novembro de 2017. O Sintect-PI foi repre-
sentado pelo secretário jurídico, José Rodrigues.
 O Encontro contou com vários deba-
tes, trocas de experiências e apresentações 
de palestras. Dois temas foram lançados no 
evento:  Reforma trabalhista e direito mate-
rial do trabalho: aspectos inconstitucionais e 
Quitação anual de obrigações trabalhistas, arbi-
tragem e homologação de acordo extrajudicial.

 O evento contou ainda com a participação de 
Rogério Neiva, juiz do Trabalho e juiz auxiliar da 
vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que falou sobre os perigos da Jurisdição Vo-
luntária Trabalhista, um mecanismo que permite 
ao trabalhador fechar acordo fora do Poder Judi-
ciário com o empregador, estabelecido na reforma 
trabalhista. Ou seja, funciona sem a participação do 
juiz, ainda que com a participação de um advogado.
 Os advogados e secretários jurídicos pre-
sentes deliberaram sobre as próximas ações e 
o que está sendo encaminhado em cada estado 
e pela federação. A FENTECT firmou o compro-
misso de representar os ecetistas, promover o 
debate das questões trabalhistas e as pontuais 

dos estados, interagindo com o jurídico dos sin-
dicatos filiados, fazer o máximo que for possível 
para que haja uma boa interloculação. Essa união 
faz com que a federação seja ainda mais efetiva 
no que defende: os interesses dos trabalhadores!

Fique de ligado!
- Audiência com o TST sobre o estabe-
lecimento de mensalidade do Plano de 
Saúde: Dia 22/08, às 10h, em Brasília

- Reunião de Negociação da Campanha 
Salarial: Dia 22/08, às 15h, em Brasília


