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SEGURANÇA

DENÚNCIA

Trabalhadores e clientes da AC/Amélia 
Rodrigues no dia 19/09, tiveram um dia 
de terror, sob a mira de arma de fogo. 
Pela manhã, dois bandidos invadiram 
o local armados e anunciaram o assal-
to e intimidaram as vítimas. Aos gritos 
anunciavam: “ se alguém se mexer, lá 
fora têm dois carros com mais homens 
prontos para disparar fogo caso alguém 
reaja”. Depois de levarem os pertences 
das vítimas, os bandidos fugiram em 
um carro roubado.

Como era de se esperar, a Diretora 
Regional dos Correios da Bahia descum-
priu o TAC (Termo de Ajuste e Conduta) 
feito no Ministério Público do Trabalho. 
Conforme o termo assinado, a ECT se 

comprometeu a viabilizar uma equipe 
Multidisciplinar para acompanhar fun-
cionário vítima de assalto ou agressões.

Ao tomarem conhecimento do fato, 
diretores do Sincotelba se dirigiram até a 
unidade e constataram que os funcioná-
rios vítima do assalto apenas prestaram 
depoimento a Polícia e voltaram às suas 
atividades fragilizados emocionalmente. 
Para Shirlene Sousa, vice-presidente da 
entidade, esse descaso da DR-BA refle-
te a falta de humanidade da gestão na 
Bahia. “Se a gente abrir o ECT-Normas é 
fácil achar manual, módulos e capítulos 
para destacar a importância do respeito 
à dignidade da pessoa humana, mas isso 
é na teoria; na prática, o trabalhador tem 

de continuar o labor, mesmo após essa 
agressão, como se nada tivesse aconte-
cido”, desabafa.

Como entender a negligência prá-
tica comum dos Correios com os trau-
mas físicos e psicológicos sofridos pe-
los seus empregados? Indaga o diretor 
Everton Brito que também esteve no 
local para dar assistência e orientação 
como preencher a CAT (Comunicação 
de Acidente de Trabalho) e passar por 
avaliação psiquiátrica na clínica Holis-
tes (antiga Hollos).

A gravidade dos fatos resultou em 
afastamento com indicação de medi-
camentos para recuperação do stress 
pós-traumático.

No Informe nº 64, o Sincotelba denun-
ciou a retirada dos exames laboratoriais 
do periódico pela Ect através  da Postal 
Saúde. A avaliação nos trabalhadores 

era apenas feita baseado no questio-
nário respondido por eles na sala de 
espera. Mas, como se já não bastassem 
todos os problemas, tais como descre-
denciamento de clínicas, laboratórios 
e hospitais, suspensão de atendimen-
to, cobranças indevidas, problemas 
com liberação de consultas e exames, 
a ECT comunicou aos funcionários no 
dia 19/09, a suspensão do “periódico”, 

simplesmente porque recebeu calote da 
empresa Nexus, responsável pela ope-
racionalização do Exame. 

Assim, todo o processo dos exames 
periódicos está suspenso, inclusive os 
exames que já estavam agendados. 
O serviço barato acaba saindo caro e 
quem paga sempre é o trabalhador. 
Ciente da situação o Sincotelba cobrará 
soluções imediata da empresa.

AC-Amélia Rodrigues é invadida
por bandidos armados e pertences de 
funcionários e clientes são saqueados

Ect toma calote de empresa contratada
Trabalhadores ficam 
sem o “questionário” 
que era chamado de  
exame periódico
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FIQUE 
LIGADO

 ABONO PECUNIÁRIO – O Sincotelba entrou com ação civil coletiva com pedido de 
liminar para impedir a empresa mudar a forma de cálculo nas férias sobre o ABONO 
PECUNIÁRIO, processo nº 000946-57.2016.5.05.0030, audiência será dia 30/11/2016 
às 09h, no Comércio. Os (as) trabalhadores (as) que saíram de férias em 2016 e 
não receberam os 70% equivalente ao abono pecuniário, devem enviar cópia do 
contracheque para o e-mail lucasvivaldi@hotmail.com 

 ACIDENTE A SERVIÇO OU NO TRAJETO CASA-TRABALHO / TRABALHO-CASA 
DÁ DIREITO A CAT AO TRABALHADOR  –  O Sincotelba orienta os associados a 
seguir as seguintes instruções caso for vitima de assalto ou agressões no local de 
trabalho: Preencher a Cat; Registrar queixa na Policia Federal acompanhado; Passar 
por avaliação de psicólogo ou psiquiatra; Agendar consulta com médico do trabalho 
da ECT. E caso tenha qualquer dúvida ligue para o Sincotelba: (71) 3321-1713.

SAÚDE

O mês de outubro chega trazendo uma 
das maiores campanhas de saúde do 
mundo para a prevenção do câncer de 
mama, enfermidade que, apesar dos 
avanços científicos, mata um grande 
número de mulheres e homens em 
todo o mundo. O movimento conhe-
cido como Outubro Rosa nasceu nos 
Estados Unidos, na década de 90, para 
estimular a participação da população 
no controle do câncer de mama. A cor 
rosa, que neste mês ganha destaque, 
vem sendo usada desde 1900, onde 

participantes da primeira corrida anu-
al pela cura do câncer, usavam um laço 
cor-de-rosa.

O Sincotelba também participa da 
campanha. A diretora da pasta de mu-
lheres Sandra Balbino, destaca a impor-
tância de todas as mulheres se conscien-
tizarem sobre a importância da detecção 
precoce da doença. “Quando o diagnós-
tico é realizado no início, as chances de 
cura são de 99% e os tratamentos mais 
agressivos, como quimioterapia e radio-
terapia podem ser evitados” explica. 

O exame preventivo é fundamental 
para a saúde do trabalhador(a). Não 
deixe de fazer. Neste mês vamos com-
partilhar informações sobre o câncer de 
mama e promover a conscientização de 
todas e todos. 

Entre junto com o 
Sincotelba nessa luta.

Sincotelba contra o Câncer
de mama no Outubro Rosa

Espaço interativo
NOME: José Lázaro dos Santos       LOTAÇÃO: AC/TECA 

“Vamos nos unir para defender nossos direitos já conquistados. 

Fique de olhos bem abertos para os políticos que já tem 

bastante tempo no poder e tem que ser renovado. Fora Temer!”

Mande seu texto
pelo WhatsApp
71 99184-0015 ou 
para nosso e-mail: 
relacoespublicas@
sincotelba.org.br

PARTICIPE 
DO ESPAÇO 
INTERATIVO!


