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FORÇA DE MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA EM GREVE GARANTE 
DIREITOS E BENEFÍCIOS DOS ECETISTAS

GREVE! O PAÍS INTEIRO MOBILIZADO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES 
E AMEAÇAS DA DIREÇÃO DA ECT! PIAUÍ PRESENTE NA LUTA!

 Após 17 dias de greve, a categoria a nível nacional, por 
grande maioria, aprovou a proposta dos Correios apresentada 
durante Audiência de Conciliação do TST (04/10). A greve 
demonstrou a força de mobilização dos trabalhadores e 
a coragem em não ceder às ameaças da ECT em parceria 
com o TST e Findect, na tentativa de impor a maior derrota 
aos trabalhadores de Correios retirando vários benefícios  
conquistados em anos de   lutas.
 A partir da proposta formulada pelo ministro do 
TST, fruto da força da greve em todo país, conseguimos a 
assinatura do acordo com a reedição do ACT 2016/2017 
e todas as suas cláusulas. Porém, sabemos que a nossa 
guerra não acabou, pois, a mediação iniciada pelo TST em 
abril deste ano irá continuar e, caso não exista um recuo por 
parte da ECT na tentativa de implantar mensalidade no nosso 
Plano de Saúde, uma nova batalha se dará e não temos dúvida 
de que novamente estaremos lutando contra a cobrança de 
mensalidade no plano. 
 É bom ressaltar também que a greve foi muito 
importante no cenário nacional, pois os trabalhadores de 
Correios foram a primeira categoria a suscitar o debate contra 
as privatizações das estatais, mobilizando o país para despertar 
para essa causa. Sabemos que o governo federal quer enxugar 
a folha de pagamento das Estatais para torná-las mais baratas 
para fortalecer os interesses dos capitalistas. Privatizações 
significam demissões em massa. Além disso, esperamos 
que a greve dos Correios seja um fator mobilizador para os 

trabalhadores de outras categorias.
  Parabenizamos a todos os 
trabalhadores que aderiram a greve, 
que enfrentaram a empresa e resistiram 
as ameaças da direção dos Correios. 
Fizemos uma luta forte! Os trabalhadores 

da capital e do interior do Piauí estão de 
parabéns pela resistência. Podemos dizer 
que essa foi uma das greves que tivemos 
maior participação dos trabalhadores 
distribuídos em diferentes unidades.  
Quem não participou da greve fortaleceu 
os interesses da empresa e do governo na 
política de retirada dos direitos e destruição 
dos Correios. 
  Não podemos esquecer 
que a luta dos trabalhadores passa 
pelo enfrentamento à direção das
bases dos sindicatos filiados a Findect (SP, 
Bauru, RJ, MA e TO) que já demonstraram 
que estão aliados ao governo e a ECT.

Por que rejeitamos a proposta?
 O Sintect-PI, juntamente com as bases sindicais de 
Campinas e Mato Grosso, rejeitaram a proposta apresentada 
pela ECT e TST, por entender que a proposta não atende 
às expectativas dos trabalhadores no ponto de vista 
econômico, pois o reajuste foi de apenas 2,07%, valor 
abaixo do INPC e da proposta da ECT, e ainda sendo pago de 
forma parcelada (correção do mês de agosto, será paga em 
outubro; e a correção de setembro, será paga em novembro). 
 Além disso, legitima a mediação do TST 
a respeito da  cláusula 28 (Plano de Saúde).
É preciso tirar das mãos dos tribunais o poder de interferir 
nos direitos históricos dos trabalhadores, conquistados 
com muita luta. Consideramos que a melhor forma de 
nós protestarmos contra a interferência do judiciário 
nas nossas reivindicações foi rejeitando a proposta. 

Foto Fentect

   DIAS EFETIVAMENTE NÃO TRABALHADOS
Quem participou de todos os dias de greve (13 dias 
úteis), a empresa já descontou 8 dias no holerite do mês 
de setembro, com a assinatura do acordo, a empresa terá 

que devolver a diferença dos dias descontados a mais (3 dias).
OBS: A convocação só pode ser feita através de formulário e 
respeitando as 48h de antecedência.
Atenção: A compensação deve ser feita na própria unidade de 
lotação do empregado.
* Prazo para a compensação: até 30/12/2017

Campo Maior Oeiras

Bom Jesus Parnaíba Picos

Teresina Floriano

*As demais fotos dos trabalhadores em greve estão em nossas redes sociais 
e site!
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Segurança: ECT não está acima de decisão 
judicial

O trabalhador Rogério Gomes, que gerenciava 
a AC- Itainópoles (PI), decidiu junto com os 
demais funcionários da agencia, que enquanto 
a AC estivesse sem segurança, o Banco Postal 
não funcionaria. Ele afirma que como agentes 
públicos, que todos os funcionários são, só 
se pode fazer o que a lei manda. E o processo 
sobre a segurança foi transitado em julgado, 
ou seja, a ECT deve cumprir a decisão judicial. 
A atitude do gerente deve ser aplaudida, pois 
reflete o compromisso com a segurança tanto 
dos funcionários quanto dos cidadãos. Se 
todos os trabalhadores tivesse essa postura a 
ECT teria que cumprir a decisão judicial como 
determina a lei. Rogério Gomes está, atualmente, 
gerenciando a AC-Santo Antônio de Lisboa.

Carteiros explorados em Valença

Em Valença, os carteiros estão sofrendo com 
sobrecarga de trabalho e desvio de função. Isso 
porque um distrito ficou vazio com a saída de um 
carteiro no PDIA e não foi substituído. Por conta 
disso, os carteiros estão tendo que fazer dobra 
todos os dias para poder arcar com a demanda. 
Além desse problema, as cargas sempre chegam 
atrasadas, entre 10h a 11h, e os trabalhadores 
ainda têm que fazer a triagem das encomendas/
objetos postais de várias outras cidades o que 
acaba comprometendo a entrega matutina e a 
qualidade dos serviços prestados. 

MEDIDA TEMPORÁRIA GARANTE O FUNCIONAMENTO DOS 
BANCOS POSTAIS ATÉ JANEIRO DE 2018

 Após a polêmica sobre o 
cumprimento da decisão judicial 
referente ao processo (ACP nº 
0000776-05-2010.5.22.0004), das 
ameaças da direção da empresa 
em fechar todas as agências de 
Banco Postal do estado, e do 
ministro vice-presidente do TST, 
Emmanoel Pereira, ter concedido 
uma liminar suspendendo o 
efeito para o cumprimento da 
decisão, agora, o Banco do Brasil 
vai assumir, por quatro meses, os 
custos da contratação de vigilantes 
armados e portas giratórias para 
garantir o funcionamento do Banco 
Postal nas agências dos Correios. 
 Toda essa discussão em torno 
do fechamento dos Bancos Postais 
no Brasil, que chegariam há quase 2 
mil, aconteceu por conta das decisões 
judiciais movidas em vários estados, 
inclusive, no Piauí, que exigem que os 
Correios equipem todas as agências 
com BP com todos os itens de 
segurança (segurança pessoa física, 
porta giratória, sistema de alarmes). 
Mas, mesmo o processo tramitado 

em julgado, a empresa tomou a 
decisão política que não iria garantir 
a segurança nem mesmo com ordem 
judicial e decidiu anunciar que 
fechariam todos os bancos postais. 
 Uma decisão prejudicial 
tanto para os trabalhadores - que 
por não terem mais funções nas 
agências precisariam ser deslocados 
ou até demitidos -, quanto para a 
população - afetando mais de 137 mil 
aposentados e pensionistas do INSS, 
onde teriam que se dirigir a outro 
município para conseguir sacar os 
benefícios. Em muitos municípios, os 
Correios é o único lugar para receber 
os benefícios e realizar pagamentos.
 Depois de todos esses debates 
e da pressão da população, os 
Correios anunciaram que o Banco do 
Brasil vai assumir as despesas com 
a segurança, porém, por apenas 4 
meses. Uma decisão temporária e que 
não resolve em definitivo o problema 
causado pelo não cumprimento 
da decisão judicial pelos Correios.
 O que queremos deixar claro 
é que a direção da ECT nunca se 

preocupou com a segurança das 
agências. Essas poucas cidades onde 
as agências de BP funcionavam com 
segurança ou com parte da segurança, 
foi somente por conta da força judicial.
 Continuamos acreditando que 
nenhuma representação 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, nós do 
Sintect-PI, através do jurídico, 
continuaremos acompanhando o 
processo para que seja executado 
com todos os itens descritos.

         
 Durante o Ato Contra a Privatização realizado 
pelos trabalhadores dos Correios no último dia 27/09, foi 
realizada a votação da Consulta Nacional pela revogação 
das reformas neoliberais já aprovadas pelo congresso e 
pelo Governo. A ação foi promovida pelo núcleo local da 
Auditoria Cidadã da Dívida (ACD).
 O Sintect-PI é um dos apoiadores da ACD que 
nasceu no ano 2000, após o Plebiscito Popular da Dívida 
Externa, e tem por missão investigar o endividamento 

público brasileiro, interno e externo, e 
fomentar uma auditoria realizada por cidadãos 
e para os cidadãos.   A coordenadora 
do núcleo estadual da ACD, Madalena Nunes, 
explica que: 
 “Essa votação é contra a reforma da 
previdência em curso e pela imediata Auditoria 
Cidadã da Dívida Pública, realizada junto a 
categoria ecetista em greve há dias, justamente 
em defesa dos Correios como Empresa Pública, 
ameaçada de privatização e também contra 
a perda de direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras dos Correios. Então, essa votação 
é justamente porque exigimos uma consulta 
popular, pois entendemos que o governo não 
tem nenhuma legitimidade para fazer essas 

reformas sendo um governo rejeitado por quase toda 
população, e mesmo assim, ele está comprando o congresso 
para aprovar essas reformas. Nós queremos um plebiscito 
para barrar as reformas e garantir a auditoria cidadã da 
dívida”.
 A luta pela ACD conta com o apoio e parceria das 
entidades sindicais, tanto do setor público quanto do 
setor privado, e também com várias centrais sindicais, 
como o Andes, Fenajufe, Fenafisco, Fentect.

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA: TRABALHADORES DOS 
CORREIOS PARTICIPARAM DA VOTAÇÃO DA CONSULTA NACIONAL 

AÇÃO COLETIVA DE INCORPORAÇÃO DO VALE 
REFEIÇÃO/CESTA TEM AUDIÊNCIA MARCADA
 O jurídico do Sintect-PI 
ajuizou Ação Civil Pública (coletiva) 
de incorporação do vale refeição/ 
cesta para todos os empregados 
que trabalhavam na empresa entre 
o período de 1984 a 1989, período 
anterior a inclusão da ECT no PAT 
(Programa de alimentação do 
Trabalhador). Após vários processos 
individuais, protocolizamos a ação 
coletiva, tendo o Sintect-PI como 
substituto processual ACP de nº 
0002041-07.2017.5.22.0001 que já 
tem uma audiência marcada para o 
dia 24 de novembro, às 10h30. 
 Esta ação visa a incorporação 
do vale refeição/alimentação/cesta 
básica como verba de natureza 
remuneratória, bem como, o 
pagamento de diferenças salariais 
retroativas aos últimos cinco anos 
anteriores ao ajuizamento da ação 

e reflexos sobre horas extras, férias, 
adicional de férias, anuênio, 13º, 
FGTS e todas as demais verbas. 
 Muitos trabalhadores, após a 
divulgação do Sintect-PI,  mandaram 
a documentação para o sindicato e, 
por estratégia jurídica, foram feitos 
cerca de 50 processos de forma 
individual, para que a matéria fosse 
conhecida e sentenciada em todas 
as varas do trabalho, e para que 
tenhamos jurisprudência também 
no Tribunal Regional do Trabalho, 
2ª instância.
 Esse processo coletivo 
representa todos os trabalhadores 
de Correios que trabalharam entre 
1984 a 1989, permanecendo ou 
não na empresa. Se o processo tiver 
êxito, como já houve em outros 
estados, todos os trabalhadores 
serão beneficiados. 

SENTENÇA JUDICIAL CONFIRMA LIMINAR 
DAS FÉRIAS DOS TRABALHADORES

 

 O Sintect-PI, através 
do processo (ACP 0000977-
59.2017.5.22.0001), garantiu as 
férias dos trabalhadores que haviam 
sido suspensas pela empresa no 
período de maio de 2017 até o 
mês de abril de 2018. A decisão se 
confirmou na sentença publicada 
no último dia 03/10 e garantiu o 
que a liminar já havia antecipado, 
ou seja, que a ECT conceda as férias 
programadas aos trabalhadores sob 
pena de multa diária de R$ 1.000,00.
 A suspensão das férias já 
programadas acarretaria enormes 

prejuízos aos trabalhadores, que já 
haviam planejado, em conjunto com 
as suas famílias, toda a programação 
a ser feita, inclusive, com prejuízos 
financeiros, com compras de 
passagens e reserva de hotéis, as 
quais, casos desfeitas, causariam 
transtornos desnecessários quanto 
a eventual restituição de valores já 
gastos e reprogramação do período 
para início do gozo das férias.
 Na decisão, a juíza, Regina 
Coelli, ainda ressalta que “a atitude da 
ré (Correios) em suspender as férias 
de apenas parte dos trabalhadores, 
quando outros já tenham gozado de 
tal direito, configura-se ofensa ao 
princípio da isonomia”. 
 Apesar dos Correios terem 
tentado derrubar a liminar, antes 
concedida pelo TRT, a vitória foi 
confirmada através da sentença 
da juíza. Mais uma vitória dos 
trabalhadores!
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