
A nova direção da ECT, com o discurso 
de “Salvador da Pátria”, ou melhor, dos 
Correios, já colocou as garras de fora.  
As agências Malhado, Periperi, Filatéli-
ca (Pituba), TRT e Base Naval já recebe-
ram o ultimato: fecharão as suas portas 
em março.

E não adiantou ser destaque re-
gional como é o caso da AC/Malhado 
na cidade de Ilhéus, que manteve sua 
liderança em atingir metas de vendas, 
apesar dos inúmeros assaltos em ape-
nas 40 dias. Os atendentes driblaram 
os danos e estresses psicológicos e 

conquistaram o 2º lugar no 2º ciclo da 
campanha de vendas de 2015. A agên-
cia recebeu tantos prêmios, mas não foi 
suficiente para mantê-la funcionando. 
E que prêmio levou? Porta na cara. 
A ECT prefere investir em ACFs (Agên-
cia de Correios Franqueadas) por todo 
o país e sob a desculpa de redução de 
despesas, fecha as agências próprias.  

FECHAMENTO DE AGÊNCIAS 
esse é o primeiro item do PLANO DE 
REDUÇÃO DE DESPESAS. Documento 
que vazou um dia antes da reunião dos 
sindicatos com o presidente Giovanni 

Queiroz. E ainda continuam com pose 
de bonzinho, ou seja, negando que 
esse seja o plano da nova direção da 
ECT. Contra fatos, não há argumentos.  
Quem gosta de histórias da Carochinha, 
recebeu gato por lebre. Um grande ata-
que aos direitos dos atendentes, pois 
são transferidos à revelia, tem a gratifi-
cação retirada, perdem a função e ficam 
jogados como excedente em qualquer 
agência que os receba.

A luta já começou, venha para o 
campo de batalha e defenda os seus 
direitos. 

Originário de proposta conjunta de 
Renan Calheiros e do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduardo Cunha, 
ambos do PMDB. O PLS 555/15 foi uma 
fusão de dois projetos de lei propostos 
pelos senadores do PSDB, Tasso Jereis-
sati (PLS 167) e Aécio Neves (PLS 343). 

Uma Sociedade de Economia Mista, 
com um mínimo de 20% dos membros 
do conselho de administração sem 
qualquer relação com o poder Executivo 

ou pessoas da própria empresa. Regra 
que vale também para os comitês de 
auditoria, de indicação e de avaliação. A 
direita unida coloca em risco o emprego 
público, enfraquece as empresas esta-
tais, abre brechas para a terceirização 
e muda as regras para que uma estatal 
feche um contrato sem licitação.

“Não é só a privatização escancara-
da, é tirar o patrimônio do povo pelos 
mesmos políticos eleitos pelo povo. É 

uma traição vergonhosa!”, afirma Josué 
Canto, presidente do Sincotelba.  Se 
aprovado, o novo projeto é uma amea-
ça, por exemplo, aos Correios, BNDES, 
a Caixa Econômica Federal, a Embrapa, 
a Petrobrás por serem 100% públicas, 
e traz ainda condições que alteram a 
composição do Banco do Brasil, que é 
uma economia mista. Afetará todas as 
empresas públicas federais, estaduais e 
municipais.
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Pressão dos trabalhadores
adia votação pela terceira vez



Sincotelba pede unidade e solicita aos 
carteiros, OTTs, administrativos e aten-
dentes para coletarem assinaturas 
da população baiana, em defesa dos 
Correios 100% público e de qualidade. 
Contra o PLS 555/2015 e a revogação da 
lei 12.490/11. Devemos lutar juntos pela 

manutenção do Correios e demais em-
presas a continuem públicas.

Leve o abaixo assinado para sua igre-
ja, templo, terreiro, envolva sua família, 
amigos, conhecidos da escola, faculdade 
e vizinhos. Não fique de fora, entre na 
luta e peça para todos assinarem.

A diretoria do Sincotelba esteve reu-
nida com os anistiáveis (trabalhadores 
demitidos injustamente e por perse-
guição política entre os anos 1980 e 
1990) na última quinta-feira (18.02), na 
sede da entidade, para tratar da luta 
em defesa da anistia (retorno) ampla, 
geral e irrestrita.

Na reunião estiveram o diretor da 
questão racial, André Luís e a diretora 
jurídica, Lucila Correia que representou 
o diretor da Anistia Almir Nunes impos-

sibilitado por procedimento médico. 
Na reunião foi destacada a importância 
da reparação dos danos causados aos 
anistiandos (documentação reconhe-
cida e em processo de retorno). Houve 
também a eleição do representante da 
Bahia para o 23º Encontro Nacional de 
Anistia da FENTECT que acontecerá 
em Brasília nos dia 8 a 11 de março. José 
Raimundo Araújo e Almir Nunes - di-
retor da Anistia- debaterão as estraté-
gias para acelerar a volta dos guerreiros 

e guerreiras que através das lutas e en-
frentamento, garantiram a maioria das 
conquistas que nós temos hoje.

É preciso lembrar que para alguns 
a espera, já dura 25 anos, logo cada 
processo finalizado é motivo de festa. 
Ao contrário disso, as demissões acon-
teciam numa rapidez assombrosa. Em 
Fevereiro, o companheiro Antônio Le-
one da Silva, foi contemplado com a 
sua anistia, através de um processo na 
justiça do trabalho.
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Anistiáveis e diretoria do 
Sincotelba promovem debate

Abaixo-assinado 
contra o PLS 555  
e privatização  
dos Correios
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	REUNIÃO COM OS DELEGADOS SINDICAIS

 Todos os delegados sindicais da região metropolitana de Salvador estão sendo 
convocados para uma reunião no dia 01/03/2016 às 19H na sede do SINCOTELBA. 

	TICKET’S ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO TERÃO SEUS CARTÕES RENOVADOS 

 A ECT avisou que os créditos, a partir do mês de fevereiro, serão depositados no 
novo cartão. Lembre-se, isso é responsabilidade da ECT e eventuais problemas 
devem ser comunicados ao setor de Recursos Humanos da DR/BA.

	AÇÃO CORREÇÃO DO FGTS

 Prazo do recebimento de documentos para ação do FGTS foi prorrogado até dia 
04/03/2016 (sexta-feira). Corra, não fique de fora, essa é sua chance.
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