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Em meio à crise geral da burocracia, trabalhadores se deslocam em direção à esquerda classista e a empresa 
precisa, cada vez mais, se amparar (e até apoiar) nos setores centristas para tentar conter esse avanço

Eleições sindicais mostram 
evolução à esquerda da categoria

Desde o começo do ano estão 
em curso dezenas de eleições para 
as diretorias dos sindicatos dos tra-
balhadores dos Correios (Sintects). 
Nas páginas deste jornal analisa-
mos, separadamente, cada um dos 
principais processos eleitorais ocor-
ridos (RJ, AM, PB, PR)  e estamos 
acompanhado vários outros em 
curso. Importa, no entanto, fazer 
uma apreciação geral sobre os re-
sultados, destacando as tendências 
gerais da categoria, o que nos pare-
ce decisivo para uma devida com-
preensão da sua evolução na etapa 
atual.

As eleições ocorrem em meio a 
um processo de significativa evolu-
ção política na categoria ecetista em 
sua luta por defender a sua organi-
zação própria e unitária diante dos 
patrões e do governo.

A revolta geral dos trabalhadores 
dos Correios contra a política do Blo-
co PT-PCdoB, direções majoritárias, 
até então, no comando da Federa-
ção Nacional dos Trabalhadores dos 
Correios (Fentect) e na maioria dos 
sindicatos, levou a uma enorme cri-
se e ao esfacelamento desse bloco, 
o que possibilitou uma importan-
te vitória dos setores de oposição 
agrupados no Movimento de Oposi-
ção ao Peleguismo (MOPe) no últi-
mo Congresso Nacional da categoria 
(Contect) que ficou com a maioria 
do comando da entidade.

Desde então, não foram poucas 
as tentativas de tentar mostrar que 
o resultado do Contect não era mais 
que um acontecimento ocasional, 
uma espécie de “acidente” da buro-
cracia, que não refletia uma situa-
ção geral da categoria. 

Esta versão foi estimulada, obvia-
mente pelas próprias alas derrota-
das no Congresso e pelos setores 
que se lançaram – desde antes do 
congresso – a defender a ruptura 
da entidade nacional dos ecetistas, 
como PSTU/Conlutas, sob o pretex-
to de que a burocracia era pratica-
mente invencível e que estaria cada 
vez mais forte, não restando – se-
gundo eles – outro caminho a seguir 
senão construir outra organização, 
“pura e combativa”, sem os pelegos.

 
O enfraquecimento do “PT - 

patrão”
 
Por um lado, as eleições já realiza-

das mostram o enfraquecimento da 
burocracia sindical ligada ao Partido 
dos Trabalhadores, há anos princi-
pal base de sustentação da própria 
burocracia, da política da direção da 
empresa contra os trabalhadores e 
o setor mais presente no verdadeiro 
balcão de compra e venda de sindi-
calistas armado pela direção da ECT, 
desde os primeiros anos do governo 
Lula.

O papel de liderança do PT sobre 
a burocracia – mesmo depois de seu 
debilitamento organizativo no sin-
dicalismo dos correios - ficou mais 
uma vez comprovado na última 
campanha salarial da categoria (no 
segundo semestre de 2012) quan-
do toda a orientação para a ação 
da burocracia contra a greve partiu 
dos sindicalistas do PT. Foram eles 
os primeiros a defenderem a quebra 
da unidade da categoria, propon-
do o adiamento da greve unificada 
aprovada pelas assembléias de todo 
o País e iniciada apenas em Minas 
Gerais e no Pará (neste último, por 
iniciativa da oposição, contra a von-
tade da direção petista). Foi também 
o PT que primeiro propôs a tradicio-
nal e fracassada política de rebaixa-
mento da pauta de reivindicações, 
com a qual os representantes dos 
trabalhadores nas negociações re-
duzem ou abandonam reivindica-
ções importantes aprovadas pelos 
trabalhadores para tentar facilitar 
um acordo com os patrões que, em 
troca, rejeitam tudo ou propõem 
que os trabalhadores aceitem sua 
proposta miserável.

O PT tomou a dianteira e foi, pos-
teriormente, seguido pelo PCdoB, 
PSTU/Conlutas e até por setores da 
Oposição, como o MRL.

Nestas condições, tem muito sig-
nificado que o PT tenha saído der-
rotado e dividido nas eleições do 
Sintect–RJ, em que a direção da 
empresa (integrada por ex-sindi-
calistas do PT)  bem como setores 
da própria Articulação/PT resolve-
ram colaborar com a “vitória” dos 
seus ex-aliados do PCdoB para evi-
tar uma possível vitória dos setores 
classistas agrupados na Chapa do 

Movimento de Oposição.
Nas eleições do Sintect–AM, o PT 

sai fragorosamente derrotado mes-
mo com o apoio explícito da em-
presa, que buscou – sem sucesso 
– enfraquecer o mais importante 
bastião na região Norte, da defesa 
das posições classistas defendidas 
pelo Movimento de Oposição ao Pe-
leguismo.

Na principal eleição do Nordeste, 
até agora, a do Sintect-PB, o PT não 
obteve melhor resultado. Sua cha-
pa, formada com base em elemen-
tos oriundos da diretoria do PSTU/
Conlutas e do Psol, diante da total 
falta de apoio na categoria e da 
campanha da Chapa do Movimento 
de Oposição que a denunciou como 
chapa da empresa, acabou não con-
seguiu conquistar nem mesmo da 
direção regional dos Correios que, 
vendo o risco de vitória de uma cha-
pa classista, resolveu jogar seu peso 
na chapa da atual diretoria liderada 
pelos divisionistas do PSTU/Conlu-
tas.

No Sul, onde o retrocesso petis-
ta é marcante há vários anos, não 
ocupando nenhuma posição decisi-
va em nenhum dos três principais 
sindicatos, o PT que contava com 
a vitória no sindicato paranaense 
(Sintcom-PR) para voltar a ocupar 
uma posição de destaque nos gran-
des sindicatos da Fentect, foi igual-
mente atropelado.

Essas eleições mostram tendên-
cias que se expressam em várias 
outras eleições que estão por se re-
alizar, como será possível acompa-
nhar nas páginas deste jornal.

 
Os divisionistas também re-

trocedem
 
O retrocesso do PT não deu lu-

gar ao fortalecimento das demais 
alas reacionárias da burocracia 
sindical, como é o caso do PCdoB/
CTB e do PSTU/Conlutas. Pelo con-
trário, estes setores acompanha-
ram as tendências de crise geral da 
burocracia, diante do ascenso dos 
trabalhadores.

No caso do Rio de Janeiro, o 
PCdoB, dividido antes das eleições, 
manteve-se na direção do Sindica-
to em meio a um processo eleitoral 
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Mobilização da categoria esmaga oposição patronal
Na última semana teve início o 

processo eleitoral no Sindicato dos 
Trabalhadores dos Correios de Mi-
nas Gerais (Sintect-MG), o tercei-
ro maior sindicato da categoria e o 
maior sindicato filiado à Fentect (Fe-
deração Nacional dos Trabalhadores 
dos Correios).

A campanha eleitoral vai até o fi-
nal do mês de maio, quando ocor-
rerá a eleição. Na última segunda-
-feira, dia 29, ocorreu a assembleia 
para a escolha da comissão eleitoral 
que irá conduzir o pleito. O resultado 
da assembleia revela bem o quadro 
de mobilização da categoria em Mi-
nas Gerais. Cerca de 150 trabalha-
dores estiveram presentes vindos de 
diversos setores, principalmente dos 
setores que protagonizaram recen-
tes paralisações, como os Centros 
de Distribuição Domiciliária de Venda 
Nova, Ibirité e Sagrada Família.

Na assembleia, apenas a chapa 
da Corrente Ecetistas em Luta, atu-
al direção do sindicato, se inscreveu 
para a representação na comissão 
eleitoral e foi eleita praticamente 
por unanimidade. Apenas dois votos 
contrário e uma abstenção.

A importância do Sintect-MG

Além de estar entre os três maio-
res sindicatos dos Correios do País, 
o Sintect-MG é o maior sindicato de 
oposição à burocracia sindical em 
nível nacional.

O Sintect-MG é o centro de orga-
nização das oposições sindicais em 
todo o País. Os companheiros do 
Sintect-MG, apoiados pelos traba-
lhadores de Minas Gerais, tiveram 
papel central na vitória do movi-
mento de oposição no último Con-
gresso da Fentect.

A posição combativa do Sintect-
-MG é consequência da política com-
bativa da corrente Ecetistas em Luta 
(PCO) que está na direção do sindi-
cato desde o início. Os militantes do 
PCO junto com os trabalhadores de 
base na categoria fundaram o sindi-
cato e a Fentect. A corrente Ecetis-
tas em Luta representa uma política 
classista, combativa e independente 
dentro da categoria, denunciando 
todos os ataques da empresa e tra-
vando uma luta contra as diversas 
correntes da burocracia sindical.

Não é à toa que a direção da em-
presa tenta de todas as formas to-
mar o sindicato das mãos dos traba-
lhadores. A maior vontade da ECT 
é transformar o Sintect-MG em um 
sindicato pelego e traidor, como são 

os sindicatos de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. Nas eleições passadas, 
a empresa financiou a oposição pa-
tronal da CTB/PCdoB para tentar 
derrotar a categoria. A fraqueza do 
grupo patronal foi tanta que sequer 
conseguiu montar uma chapa para 
disputar a eleição. Mas a empresa 
e sua oposição patronal não desis-
tiu: entraram na Justiça pedindo a 
intervenção no sindicato. A atuação 
do sindicato e a mobilização dos tra-
balhadores resultaram em uma de-
cisão favorável à categoria.

Nas eleições desse ano, que estão 
começando, a direção da ECT está 
tentando novamente montar uma 
chapa com os elementos da opo-
sição patronal vendida do PCdoB/
CTB. Na assembleia, ficou claro que 
a força dessa oposição patronal é 
nula, mesmo assim, a corrente Ece-
tistas em Luta vai continuar denun-
ciando amplamente a atuação des-
ses traidores.

Os patrões que se preparem, por-
que os trabalhadores de Minas Ge-
rais e de todo o País não estão dis-
postos a entregar o sindicato para a 
empresa. Na assembleia de escolha 
da comissão eleitoral os trabalhado-
res já mostraram sua disposição de 
luta contra os patrões.

totalmente viciado no qual contou 
com o apoio explícito do próprio PT 
e dos poucos sindicalistas que so-
braram do PSTU/Conlutas que, des-
de a campanha salarial, atuou como 
mero apêndice do PCdoB, sendo 
pago com amplo espaço de divul-
gação nas assembleia da categoria 
(inclusive para seus candidatos nas 
eleições municipais) enquanto a 
Oposição e a própria direção da Fen-
tect era atacada pela direção local.

O PSTU, setor mais débil da bu-
rocracia sindical, foi provavelmente 
o que mais se debilitou nas eleições 
sindicais ecetistas. Não se apre-
sentou de forma independente em 
nenhum lugar importante e viu a 
direção de um dos últimos dois sin-
dicatos que comanda, o Sintect–VP 
(São José dos Campos e Região), se 
dividir e dar lugar a uma chapa de 
oposição.

A rejeição à política divisionista 
do PSTU (idêntica à do PCdoB) de 
rachar a federação nacional dos tra-
balhadores ecetistas para criar no-
vas federações e seu seguidismo na 
campanha salarial ao PCdoB e ao PT, 
afastou ainda mais setores classis-
tas com os quais mantinham rela-
ções, como no caso do Sintect–AM 
e abalaram o controle desta fração 
sob os “seus” sindicatos. Além do 
Sinetct–VP, destaca-se o caso do 
Sintect–PB, onde a chapa apoia-
da pelo Conlutas foi rejeitada pela 
maioria da categoria e só coneguiu 
se manter à frente da entidade, por 

conta do apoio da direção da ECT.
 
Crise do PT abre caminho para 

a vitória dos setores classistas
 
O outro lado do balanço geral das 

eleições ecetistas está no fato de 
que elas justamente apontam que 
ao lado do enfraquecimento geral 
da burocracia (ou mais precisamen-
te do seu esfacelamento) ocorre um 
desenvolvimento de setores inde-
pendentes.

Não foram casos isolados, mas 
mostra-se como uma tendência ge-
ral da situação na categoria: que o 
PT seja substituído por setores clas-
sistas e centristas de esquerda he-
terogêneos e depois pela esquerda 
revolucionária.

Em todas as eleições acima cita-
das (bem como em outras que se 
desenvolvem) não houve retroces-
so dos setores que se agruparam 
no Movimento de Oposição, quan-
do uma de suas alas (justamente 
a mais ligada ao PT) saiu derrotada 
nas eleições, como no caso do MRL, 
no Sintcom–PR, os resultados apon-
taram para a vitória de outra ala de 
oposição, a Intersindical, e para o 
crescimento/reorganização da inter-
venção dos setores classistas agru-
pados na Chapa de Oposição de 
Ecetistas em Luta.

A presença e o crescimento da 
intervenção classista de Ecetistas 
em Luta (militantes e simpatizantes 
do PCO) foi outro fator constante 

nestes processos eleitorais eviden-
ciando as tendências  ao reagru-
pamento de setores classistas e o 
fortalecimento do pólo à esquerda, 
diante do enfraquecimento da direi-
ta, promovido pela evolução política 
da categoria.

A revolta dos trabalhadores con-
tra os golpes e traições do bloco trai-
dor PT-PCdoB abriu caminho para o 
avanço da luta pela construção de 
uma nova direção, classista e revo-
lucionária, para as lutas da combati-
va categoria ecetista.

Em um primeiro momento, parte 
deste espaço está sendo ocupado 
por setores centristas ou ainda com 
vínculos políticos com a burocracia 
petista, o que em alguns casos é 
impulsionado pela direção da ECT, 
diante da falta de alternativas viá-
veis à direita.

As tendências gerais, no entanto, 
apontam no sentido de uma evolu-
ção permanente em direção a um 
amplo deslocamento para a esquer-
da classista o que tende a se mani-
festar com força ainda mais inten-
sa, no terreno privilegiado para esta 
evolução, que não é o das eleições 
burocráticas, realizadas sob intenso 
cerco da empresa, mas o das lu-
tas da categoria do próximo perío-
do que tendem a se dar em meio a 
uma maior evolução da crise econô-
mica, por um lado, e da reação geral 
dos trabalhadores, por outro.

O melhor ainda está por vir!


