
Atualização dos processos mais
procurados pelos trabalhadores  

O VERDADEIRO 
SUCATEAMENTO 

EM FAVOR DA 
PRIVATIZAÇÃO.
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 Coronavírus continua matando, não vacile 

ASSEMBLEIA REFERENDA A PAUTA 
NACIONAL DE REINVINDICAÇÕES, 

CALENDÁRIOS DE LUTAS E APROVA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINCOTELBA

No dia 17/06 os trabalhadores estiveram reunidos em 
assembleia realizada no Sincotelba e referendaram a 
pauta nacional de reinvindicações da Fentect para a 
campanha salarial 2022/2023, o calendário de lutas e 
também aprovaram por unanimidade a prestação de 
contas do 2º semestre de 2021.

Foram explicados os eixos da campanha, a pauta de 
negociação, o calendário de luta e a importância dos 
trabalhadores estarem unidos e atentos às publicações 
do Sincotelba. Existe a previsão de greve para o dia 01 de 
setembro, no caso da empresa não apresentar propos-
tas que atendam os anseios da categoria.

Nossa luta será pela volta do acordo coletivo e pela 
manutenção dos direitos.
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Em reunião realizada com a SE/BA, 

o Sincotelba questionou a negativa 

dos gestores em receberem o atesta-

do médico dos empregados. As repre-

sentantes sindicais pontuaram enfati-

camente que pelo art. 6º da lei 605/49 

o empregado deve apresentar o ates-

tado ao gestor imediato. No entanto, 

não é obrigação do empregado regis-

trar o atestado no SEI ou qualquer 

outro sistema que a empresa implan-

te, visto que não houve curso e que as 

atividades administrativas da empre-

sa cabem exclusivamente aos gesto-

res ou a pessoas lotadas em cargos 

da área específica. Além das dificul-

dades em utilização do terminal e 

computador, celulares ou meios digi-

tais, as unidades operacionais não 

dispõem de terminais de computado-

res à disposição dos trabalhadores e 

além disso, nenhum empregado rece-

beu treinamento adequado para ope-

rar o sistema SEI. E considerando a 

sobrecarga de trabalho, visto que o 

efeito da unidades foi reduzido, há um 

desvio da função, já que fazer lança-

mento de atestados médico deve ser 

atribuição da área de recursos huma-

nos, portanto o Sincotelba orienta os 

trabalhadores a entrega o atestado 

ao gestor imediato dentro do prazo 

legal.

Fique atento: DENTRO DO PRAZO, 

entregue o atestado médico físico na 

sua unidade, pessoalmente ou por um 

portador da sua confiança e solicite o 

aceite do gestor. E, caso o seu gestor 

se negue a receber o atestado médi-

co, faça o encaminhamento para a 

caixa da e-mail da unidade, denuncie 

a prática no seu sindicato.

ATESTADO MÉDICO É OBRIGAÇÃO DO GESTOR FAZER O LANÇAMENTO NO SISTEMA
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