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Na última terça-feira (26.04) os traba-
lhadores da Bahia, por maioria absoluta 
dos votos, decidiram, em assembleia, 
paralisar suas atividades a partir de 
zero hora do dia 27.04 (quarta-feira). O 
Dia Nacional de Paralisação em Defesa 
dos Correios compõe o calendário de 
lutas da categoria ecetista definido em 
janeiro pelos(as) representantes dos(as) 
trabalhadores(as) no CONSIN - Conse-
lho dos Sindicatos filiados à Fentect.

Dentre outras reivindicações, o ato 
de advertência à direção da empre-
sa serviu para denunciar à população 
baiana as péssimas condições de traba-
lho, ataques aos direitos dos trabalha-

Trabalhadores(as) em assembleia 
decidem por paralisação 

dores, desconto do Postalis, de quase 
18%, contra a privatização dos Correios 

e falta de segurança nas agências e 
para os carteiros. 

A União é campeã de processos tra-
balhistas, segundo ranking do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST), com 
quase 16 mil ações. As quatro posi-
ções seguintes são ocupadas por em-
presas estatais. Em segundo lugar, 
aparece a Caixa Econômica Federal 
com 11.883 ações, seguido de Banco 
do Brasil (10.890), Petrobrás (10.833) 
e Correios (6.831).

Essa lista foi elaborada pela Coor-

denadoria de Estatísticas e Pesquisa 
do TST e inclui todas as organiza-
ções, instituições e entidades que 
têm mais de 100 processos em tra-
mitação na Corte. A divulgação visa 
reduzir o quantitativo de processos 
acumulados das pessoas jurídicas ou 
físicas que detêm a maior concentra-
ção de ações nos Tribunais Regionais 
do Trabalho (TRTs) e TST.

Por meio de nota, a Caixa e os Cor-

reios atribuíram o número expressi-
vo de processos à grande quantida-
de de funcionários e ressaltaram que 
adotam o mecanismo de conciliação 
como forma de resolver pendências 
judiciais.

(fonte/divulgação: http://politica.
estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
uniao-e-estatais-lideram-ranking-de-
processos-trabalhistas-no-tst/)

UNIÃO E ESTATAIS LIDERAM RANKING
DE PROCESSOS TRABALHISTAS NO TST



Apesar da tentativa de pressionar os 
trabalhadores para que não aderissem 
à paralisação nacional, A DR-BA sai 
mais uma vez derrotada. Os ecetistas 
baianos foram às ruas na última quar-
ta (27.04) para lutar por uma empresa 
pública e de qualidade, mostraram dis-
posição, unidade e indignação quanto 
ao sucateamento da ECT. Na Bahia, 

os trabalhadores(as) se reuniram em 
frente ao Shopping da Bahia para pan-
fletagem e recebeu total apoio da po-
pulação baiana. 

A FENTECT, representante legítima 
da categoria, estará a postos para rea-
lizar os encaminhamentos necessários 
e mostrar aos Correios a que vieram os 
32 sindicatos filiados. 

Aos que aderiram à mobilização, a 
federação ressalta que a greve é cons-
titucional e a lei que rege esse direito 
é bem clara. Não há o que temer. Em 
casos de retaliações, os trabalhadores 
devem informar aos sindicatos repre-
sentantes para que esses busquem 
todo auxílio necessário também com 
a FENTECT.
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27 de abril o trabalhador(a) da Bahia 
disse não ao desmando da ECT
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Audiências: 

 Dia 02/05 AADC às 10h – TRT

 Dia 09/05 PLR às 09h 30 

 Correios toma decisão às escuras ao desistir de recursos no TST
 – A estatal abriu mão de recorrer em 254 processos por “ economia”. 
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