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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

	 Deflagração	ou	não	da	

Greve	a	partir	das	00:00h	

do	dia	15	de	março	de	2017	

em	adesão	à	greve	geral	

a	ser	deliberada	pelas	

centrais	sindicais,	e	em	

defesa	do	nosso	plano		 	

de	saúde	e	das	condições	

de	trabalho.	

 Assembleia Geral 

Extraordinária 

Nº100 MARÇO/2017

CDD/CABULA

Trabalhadores do CDD/Cabula deci-
diram, em assembleia (07/03), parar 
suas atividades por indeterminado. 
Os funcionários sofrem com péssimas 
condições de trabalho. No local não tem 
móveis ergométricos e o sistema elétri-
co está sobrecarregado. O sistema de 
climatização é precário: sem ventilado-
res e com o ar condicionado quebrado o 
calor se torna insuportável. Outro pro-
blema que vem afetando a saúde física 
e mental dos trabalhadores é a sobre-
carga  devido a falta de mão de obra. 

Além da falta de segurança no local 
e água potável, rachaduras e pingueira 
na estrutura da unidade expõem a to-
dos a uma tragédia anunciada e são tão 
graves quanto a ausência de vigilantes 
para assegurar a integridade dos traba-
lhadores. 

 As reivindicações justas dos fun-
cionários foram protocoladas junto 
à DR-BA. Sem resposta imediata, os 
ecetistas baianos se mobilizaram e per-
manecerão parados até o dia 09/03, 
quando a empresa resolveu assinar um 

termo de acordo se comprometendo a 
resolver o problema da unidade. Ain-
da os trabalhadores parados durante 
a greve não terão seus dias cortados e 
sim compensados.  

Trabalhadores cruzam os braços 
por tempo indeterminado

PAUTA 
14
MARÇO

14 de março de 2017, terça-feira

Primeira chamada às 18h, com a 

maioria dos associados presentes; 

Segunda chamada às 19h com qualquer 

número presente.

Na Sede do Sincotelba, Rua dos 

Bandeirantes, 17, Matatu de Brotas

Quando:

Horário:

Onde:



Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher,08/03, o Sincotelba surpre-
endeu as ecetistas com rosas. Esse ano 
o sindicato extendeu a distribuição de 
flores para diversas cidades no interior 
que antes era feito somente na capital 
e região metropolitana. Para a diretora 
da pasta de Mulheres, Sandra Balbino, 
o dia não é de comemoração e sim de 
luta. “A inclusão valoriza o trabalho de-
sempenhado por cada uma das guer-
reiras Ecetistas. As mulheres querem 
respeito e também flores”, diz Sandra. 

Confira mais fotos no nosso site: 
www.sincotelba.org.br

 AÇÕES INDIVIDUAIS PARA MANUTENÇÃO DO AADC - A diretoria de 
assunto jurídico solicita aos (as) carteiros (as) que envie no plantão jurídico 
das segundas-feiras, os seguintes documentos: cópia da CTPS, ficha 
cadastral e financeira. 

 JULGAMENTO DO PROCESSO DAS HORAS EXTRAS -  Referente ao processo 
das horas extras ( nº 000719.95.2015.5.05.0032), o tribunal manteve a 
decisão favorável. Vamos aguardar se a ECT vai entrar com recurso.

 CÁLCULO DO ABONO DE FÉRIAS - Nova audiência será agendada. O juiz 
ficou de apreciar as decisões de outros estados que foram favoráveis para  
os trabalhadores. (nº do processo 000946-57.2016.5.05.0030). 

 NÚMEROS DOS PROCESSOS DAS AÇÕES CONTRA POSTAL SAÚDE:

 Diminuição da rede credenciada – Processo nº000409-83.2015.5.05.0034
 Recadastramento de genitores – Processo nº0001414-52.2015.5.05.0031
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No dia 04/03 delegados sindicais de toda a Bahia participaram do 5º encontro promovido 
pelo Sincotelba para traçarem estratégias para enfrentamento aos ataques aos nossos 
direitos e  contra o Postal Saúde e solicita o retorno para Gestão do RH da ECT.

Reunião com 
DELEGADOS

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

 Sincotelba amplia distribuição 
de rosas para o interior do Estado

FIQUE 
LIGADO


