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2 DE JULHO

O presidente do Sincotelba, Josué Canto, em nome de toda a diretoria, convida a todos(as) os(as) ecetistas 
baianos - Ott’s, carteiros, administrativos, atendentes comerciais e familiares - a participarem, no próximo 
dia 02 de julho,  de um grande ato em defesa dos Correios. Na Bahia, essa data representa 193 anos da 
conquista da independência e consolidação do fim da opressão portuguesa em nosso país.  É marcada por 
reflexão, manifestações e protestos. 

A concentração será no largo da Soledade – Lapinha (em frente ao monumento Maria Quitéria) a partir 
das 07:00h. Vamos juntos e fardados dizer não à precarização, ao fechamentos de unidades, à sobrecarga 
de trabalho e  à retirada de direitos. Só a luta muda a vida! 

Segundo informação divulgada na últi-
ma segunda (20.06) no site do Postalis, 
a cobrança Extraordinária do Plano BD 
será retomada em Junho. A aplicação da 
taxa será equivalente a 17,92% (3,94% 
do equacionamento de 2012 e 13,98% 
do equacionamento de 2014) do Bene-
fício Proporcional Saldado (BPS) para 
os ativos e o mesmo percentual de des-
conto nos benefícios dos aposentados 

e pensionistas. O Sincotelba é contra o 
desconto abusivo. Por isso, uma ação 
judicial foi movida em favor de todos 
os associados e contra o Postalis no 
sentido de evitar esse repasse aos(às) 
trabalhadores(as). Continuaremos bus-
cando na justiça responsabilizar quem, 
de fato, causou esse rombo nas contas 
do Instituto. O fim dessa imoralidade 
pode ultrapassar julho de 2039.

Cobrança de taxa extra do Plano BD retorna 
em Junho e  período estimado para cobrir 
rombo pode ultrapassar  23 anos 
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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA



Em 14.06, os diretores do Sincotelba 
Ismael Costa (patrimônio) e Ivan San-
tos (imprensa) foram surpreendidos 
pela postura autoritária do gerente 
do Centro de Distribuição Domiciliária 
(CDD) no município de Teixeira de Frei-
tas, localizado a 808 km de Salvador. O 
‘capitão do mato’ tentou impedir a se-
torial aos gritos de “quem manda aqui 
nessa desgraça sou eu”. O despreparo 
profissional e psicológico ainda resultou 
em uma cadeira e um capacete atirados 
ao chão em direção dos funcionários 
no local. Após o lamentável ocorrido, o 
caso foi parar na 8ª Coordenadoria do 
Departamento de Polícia do Interior – 
Delegacia Circunscricional de Teixeira 
de Freitas, e um boletim de ocorrência 
(B.O.) foi lavrado. Segundo relatou o 

diretor Ismael, responsável pela co-
bertura de um dos quatro roteirões de 
setoriais do interior do estado, o geren-
te chegou ao local, por volta das 16h, e 
afirmava que não haveria setorial na 
unidade porque faltou ser avisado pelo 
Assessor da Gestão das Relações Sindi-
cais e do Trabalho (ASGET), Sr. Lerciano 
Mota. Logo em seguida, o sindicalista 
o informou que o Sincotelba cumpriu 
todos os procedimentos exigidos pelos 
manuais e acordo coletivo de trabalho 
em vigor, ao protocolar com antecedên-
cia os ofícios na ECT.  

HISTÓRICO DE ABUSOS
Relatos de trabalhadores apontam 
abusos sofridos por todos(as) na uni-
dade de Correios na cidade: xinga-

mentos, constrangimentos públicos, 
além de rebaixamento das notas em 
avaliações do Gerenciamento de Com-
petências e Resultados (GCR) foram 
alguns dos traumas vivenciados pelos 
ecetistas desde 2015. Um dos subordi-
nados recebeu 73 como nota das me-
tas e resultados, claro indício de abuso 
de poder. 

Ao tomar conhecimento, a empresa 
exonerou o gerente da função. No que 
diz respeito às agressões do dia 14.06, 
uma intimação foi entregue por poli-
ciais civis do município, em 15.06, ao 
agressor que pode responder por lesões 
corporais. Caso a empresa necessite de 
esclarecimentos do sindicato sobre o 
fato, o Sincotelba disponibilizará as 
imagens gravadas no local.

No dia 10 de junho, quatro assaltantes 
invadiram AC/PARIPE, roubaram todo 
o dinheiro do cofre e levaram a ge-
rente sequestrada, após renderem o 
único segurança do estabelecimento. 

A agência fica localizada no Subúrbio 
Ferroviário de Salvador e é mais uma 
unidade assaltada na capital. A quan-
tia em dinheiro não foi divulgada pela 
polícia. A prática criminosa aconteceu 

no início do expediente e chamou a 
atenção por todos os meliantes esta-
rem fardados de carteiros. Após o trau-
ma, gerente e funcionários passam por 
acompanhamentos psicológicos. 
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Aos gritos de “quem manda aqui nessa desgraça sou 
eu”, gerente de CDD Teixeira de Freitas tenta intimidar 
diretores do Sincotelba e o caso vai parar na delegacia

Gerente sequestrada por assaltantes fardados
de carteiro por pouco não perdeu a vida

S E G U R A N Ç A

FIQUE 
LIGADO

 Coletivo de Mulheres: Uma ferramenta em defesa da mulher ecetista 
baiana – No 10º Encontro Estadual de Mulheres Ecetistas da Bahia realizado pelo 
Sincotelba, em 04.06, foi criado o Coletivo de Mulheres Ecetistas para organizar 
e debater as questões de gênero, raça, religião e isonomia, além de estimular 
a formação política das Ecetistas no estado. O Coletivo encontra-se em fase 
de construção e em breve teremos mais informações. Lembrem-se, mulheres 
ecetistas, nossa força é nossa união! E, mexeu com uma, mexeu com todas!


