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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA
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SINCOTELBA EM TODO INTERIOR

NENHUM DIREITO A MENOS

Os (as) trabalhadores(as) aprovaram 
no dia 22/07, em assembleia, a pauta 
de reivindicações do Acordo Coletivo 
de trabalho 2016/2017 e o calendário 
de luta. É importante que todos (as)se 
conscientizem que é preciso lutar con-
tra a privatização dos Correios e retira-
da de direitos.  

O resultado da restruturação é fe-
chamento de agências, extinção de 
funções e a redução de números de 
empregados, além da terceirização da 
mão-de-obra na empresa. Os (as) tra-
balhadores (as) dos Correios merecem 
condições dignas de serviços e benefí-
cios. Por isso, a luta só está começando 

para a garantia dos direitos e de uma 
empresa 100% pública.

Esta é a hora de todos se unirem 
para barrar estes ataques. Somente 
com mobilização podemos alcançar 
nossas reivindicações, manter nossos 
direitos e avançar rumo a novas con-
quistas.

Com o objetivo de estar mais próximo 
dos seus associados, ouvir suas quei-
xas, esclarecer dúvidas e prepará-los 
para o enfrentamento, os diretores do 
SINCOTELBA, Verivaldo Cerqueira e 
Anderson Silva, nos dias 18 a 21de ju-
lho, percorreram 22 cidades do estado 
cumprindo o roteiro de visitas às uni-
dades do interior da Bahia. 

O total abandono, por parte da ECT, 
é visível em todas as unidades de forma 
geral. Nas regiões as situações encon-
tradas são precárias, e a falta de mão 
de obra é unânime. Péssimas condições 
físicas, fungos; infiltrações; rede de es-
goto comprometida e deficitária; insta-
lações elétricas irregulares, com risco 

Trabalhadores (as) aprovam pauta nacional
de reinvindicações da Campanha Salarial

Péssimas condições de trabalho é a marca
da atual Diretora Regional da Bahia 
Visita às unidades do 
interior mobiliza os (as) 
trabalhadores (as)
para a luta 

iminente de incêndios; falta de agentes 
de seguranças nas agências e muitos 
outros problemas foram listados por 
nossos diretores.  

As reivindicações serão oficializa-
das junto à empresa e acompanhadas 

pelo sindicato cobrando ações imedia-
tas.  Novos diretores continuarão per-
correndo o interior nos próximos dias, 
visitando novas unidades e conscienti-
zando o trabalhador da necessidade de 
lutar para defender nossas famílias.

Irecê Xique Xique

Conceição de JacuípeVárzea da Roça
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O novo presidente dos Correios, Gui-
lherme Campos, demostrou total des-
conhecimento das causas dos traba-
lhadores(as) dos Correios ao declarar, 
no dia 04 de julho na imprensa, que a 
culpa pela crise na ECT é dos empre-
gados e esqueceu que as dificuldades 
enfrentadas hoje pelos Ecetistas é re-

sultado da má administração dos Cor-
reios. 

A fim de rebater as declarações 
irresponsáveis do Presidente dos 
Correios,  o Sincotelba entrou no dia 
22/07, com a solicitação de direito de 
Resposta com base na lei 13.188/2015, a 
Rádio CBN, G1 Globo, e outros veículos 

de comunicação que são contra os(as) 
trabalhadores(as). Guilherme Campos 
desrespeitou a categoria e o Sincotelba 
repudia esta postura. 

Caso o direito de resposta não seja 
concedido, o sindicato moverá uma 
ação judicial para que o lado dos tra-
balhadores(as) seja ouvido.

Na última segunda-feira (25/07), na 
sede do Sindalimentação,retornou o 
atendimento jurídico em Feira de San-
tana para os(as) trabalhadores(as) de 
Correios de toda a região com os advo-
gados do Sincotelba, Roberto Caldas, 
Mauro Menezes & Advogados. O pró-

ximo encontro será dia 29/08 a partir 
das 9h no mesmo local.

Sindalimentação 
Rua Manoel Alves Pereira, 379, 
Capuchinhos, Feira de Santana-Ba. 
Próximo a Lanchonete Coelho.
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“Quem não enxerga que os carteiros, atendentes, OTT’s e todos que participam da greve, 

estão lutando pelo direito de todos e assediá-los é o mesmo que abrir mão de seus 

próprios direitos. Vamos à luta, esperar não é saber, quem sabe faz agora e não espera 

acontecer”.

Sincotelba solicita direito de Respostas
em veículos de comunicação do Brasil

Atendimento jurídico retorna em Feira de Santana
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 ABONO PECUNIÁRIO DAS FÉRIAS – Foi realizada no dia 25/07/16, a audiência  
de conciliação, do processo (nº 0000847-30.2016.5.10.0004) movido pela 
FENTECT, sobre o pagamento dos 70% do abono pecuniário das férias. Nova 
audiência será dia 23/08, e a juíza responsável irá analisar se concede ou não a 
antecipação no julgamento da ação.

 MOTOCICLISTA – Sincotelba move ação coletiva sobre o Adicional de 
Atividade de Distribuição e Coleta(AADC) e está na terceira audiência, mas o(a) 
trabalhador(a) que tiver interesse de entrar com ação individual do AADC poderá 
procurar o advogado, às quartas-feiras das 14hàs 18h na sede do sindicato.   
Processo nº 0000380-14.2015.5.05.0008
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Mande seu texto para nosso e-mail: 
relacoespublicas@sincotelba.org.br
ou WhatsApp 71 99184-0015

PARTICIPE DO
ESPAÇO INTERATIVO!


