
 

No último dia 07 de janeiro de 2016, na 
cidade de Itagimirim no sul da Bahia, 
localizada a 610 km da capital baiana, o 
gerente da agência dos Correios  foi as-
sassinado, após invasão de dois bandi-
dos no local,  entre eles um adolescente 
de 16 anos. Os dois homens entraram 
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O descaso da 
DR-Ba continua 
fazendo vítimas
em todo estado

Morte de gerente em Agência 
dos Correios em Itagimirim-BA

no inicio do expediente, por volta das 
9h40 renderam dois funcionários que 
trabalhavam no local. Segundo tes-
temunha, o crime aconteceu após o 
gerente Ednande Marques Lima de 38 
anos, informar que o cofre não poderia 
ser aberto devido à programação. Os 
bandidos não acreditaram na versão de 
Edanande e atiraram contra ele. Após o 
disparo, fugiram sem levar nada!   

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Correios e Telégrafos no Estado da 
Bahia – Sincotelba, vem constante-
mente cobrando da Diretoria Regional 
mais segurança para os trabalhadores 
em todo o estado.

O descaso dos Correios com a se-
gurança dos ecetistas tem vitimado 
carteiros, atendentes e terceirizados. 
Só nos Centros de Entrega de Enco-
mendas (Cee’s) – Salvador e Comércio, 
por exemplo, mais 20 carteiros estão 
afastados por problemas psicológicos 
em consequência de assaltos e seques-

tros relâmpagos nos distritos. Em 2013, 
outro caso que repercutiu foi a morte 
do vigilante da AC/Alagoinhas, Ednílson 
dos Santos Oliveira, 42 anos assassina-
do após tentativa de assalto ao estabe-
lecimento. E os Correios nada fazem, 
a não ser colocar a culpa na segurança 
pública. O Sincotelba contesta esse ar-
gumento e cobra atitude!

Em outubro de 2015, o Sincotelba 
ganhou o processo judicial nº 000352-
70.2012.05.0034 que determinava a 
ECT instalar portas giratórias em todas 
as agências que operam como Banco 
Postal no estado. A decisão não foi cum-
prida pelos Correios e poderia ter evita-
do a tragédia do funcionário Ednande 
Marques Lima, que deixou duas filhas, 
uma de 15 e outra de 2 anos.

Em 2013 foi Ednílson em Alagoinhas 
e 2016 Ednande em Itagimirim e ama-
nhã pode ser qualquer um de nós.  Se a 
ECT não apresentar solução imediata a 
Bahia vai parar.

FIQUE LIGADO
	PRAZO PARA REVALIDAÇÃO DO CARTÃO DE GRATUIDADE TERMINA 30/01/2016 – O empregado 

deve-se dirigir fardado (bermuda só a da farda) na sede do Salvador Card, localizada na Av. Dom João VI, 
Nº 274 - Brotas,  munidos da identidade, contracheque atual (últimos 60 dias) e cartão de gratuidade.

Ednande 
Marques Lima 
de 38 anos, 
morto em 
assalto



Em plena semana de natal, os morado-
res da cidade foram surpreendidos pelo 
fechamento da unidade. Como respos-
ta, apenas um aviso dizia: “atividades 
suspensas por motivos operacionais, 
no dia 28/12/2015 retornaremos as ati-
vidades”. Omitiram que o motivo do 
prejuízo operacional era o supervisor 
da unidade, pois 13 dos 15 funcionários 
foram vítimas da incompetência dele e 
assédio moral.

A diretoria do Sincotelba acom-
panhou os trabalhadores para darem 
queixa no ASGET e foi protocolado dois 
abaixo-assinados relando todas as prá-
ticas abusivas, e diante do estado emo-
cional debilitado dos trabalhadores eles 
foram encaminhados para a HOLOS.

Dois pesos e duas medidas, essa é 
política da DR/BA. Enquanto os traba-

Quanto vale a vida de uma pessoa? Um 
pai? Uma mãe? Um filho? Um amigo? 
Um colega de trabalho? Quanto vale 
a vida de um funcionário? A vida não 
tem preço. Infelizmente para os Cor-
reios, a vida dos funcionários não tem 
qualquer valor. A gestão da ECT tem 
provado que os funcionários não pas-
sam de números. Há  muito tempo, a 
segurança nas unidades deixou de ser 
vista como prioridade. Infelizmente o 
caráter social dos Correios foi substitu-
ído pela obrigação de obter lucro. 

Na busca pelo lucro, disponibilizam 

péssimas condições de trabalho; pre-
carizam a mão de obra e submetem os 
trabalhadores a uma política de falta 
de segurança nos locais de trabalho. 
Carteiros e atendentes comerciais so-
frem do mesmo estresse, mas o aten-
dente por trabalhar diretamente com 
cédulas e moedas tem um índice de 
medo e receio de ser assaltado muito 
maior. 

Por todo o Brasil, na capital e no in-
terior, as histórias se repetem. A cada 
dia surgem novas vítimas. Enquanto 
isso o pacote de maldades da gestão só 

aumenta. Cobram o MANCAT (Manual 
de Comercialização e Atendimento), 
mas esquecem de cumprir o MANSAE 
(Manual de Segurança e Administra-
ção de Edifícios). 

Já esta na hora dos atendentes rei-
vindicarem seus direitos, chega de ficar 
de braços cruzados sendo massacra-
dos pela empresa, enquanto não hou-
ver uma revolta, a gestão da empresa 
continuará fazendo ouvido de merca-
dor às muitas queixas que são feitas. 

O Sincotelba chama a todos para a 
luta, pois só a luta muda a vida. 
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Psiquiatra afasta 13 funcionários da 
UD Candeias por prática de assédio

Atendentes comerciais trabalham 
sob o domínio do pânico

lhadores são punidos os gestores per-
seguem e causam enormes prejuízos e 
nenhuma atitude é tomada.

Denuncie, essa é a nossa arma 
de combate ao assédio. Só a luta 
muda a vida.
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