
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

Nº27
SETEMBRO

2015

SI
N

CO
TE

LB
A

Inacreditável! A ECT não paga o IPVA e 
os trabalhadores são constrangidos em 
blitz. A empresa foi notificada, mas os 
motoristas continuaram saindo com a 
documentação do veículo vencida com 
a promessa de que a situação seria re-
solvida, mas não foi. Preocupados, os 
trabalhadores solicitaram ajuda do 
Sindicato que imediatamente se posi-
cionou e foi para cima da empresa exigir 
a legalização imediata das documen-
tações.  Os motoristas só saíram com 

DR/BA não paga documentação do Detran e coloca
as vidas e integridade moral dos trabalhadores em risco

Veículo com documento vencido

os carros com a quitação da divida. É 
inadmissível essa situação. A DR/BA é 
intransigente nas menores falhas dos 

DELEGAÇÃO DA BAHIA PRESENTE NA PLENÁRIA 
NACIONAL PARA DISCUTIR CAMPANHA SALARIAL

GESTORA DOS CORREIOS EM RUY BARBOSA
RECUSA ATESTADO MÉDICO DE UM CARTEIRO 

Em Brasília nos dias 04 e 05 de setem-
bro aconteceu a Plenária Nacional dos 
Trabalhadores de Correios convocada 
para avaliar, discutir e deliberar so-
bre a campanha salarial. Os seis (06) 
delegados(as) da Bahia e dos demais 
Estados unanimes votaram rejeitan-
do a proposta vergonhosa da ECT. Os 

representantes deixaram claro que 
não aceitam as alterações no plano de 
saúde e repudiam o encaminhamento 
da ECT em solicitar conciliação do TST 
desde quando a proposta ainda não 
havia sido submetida às assembleias 
para rejeição ou aprovação dos traba-
lhadores. Os representantes da plená-

ria estão firmes e dispostos a fazerem 
a maior greve de todos os tempos, mas 
para isso precisam do empenho de to-
dos, principalmente dos atendentes 
comerciais. Fechando as portas das 
agências garantimos uma pressão que 
impacta os cofres da ECT. Pense nisso e 
lute pelos seus direitos. 

O Sincotelba foi surpreendido por de-
núncia de um trabalhador que teve seu 
atestado médico contestado e recu-
sado. Não se contentando em apenas 
acatar o atestado, a gestora da unidade 
afirmou que já tinha colocado falta no 
trabalhador, mesmo ele tendo apresen-

tado o atestado médico. Vale lembrar 
que nenhum funcionário ou chefia tem 
o direito de recusar um documento le-
gal emitido por profissional habilitado. 
Imediatamente entramos em contato 
com a ASGET pedindo providências, caso 
contrário a denúncia seria feita no MPT. 

Resolvido o problema, a gestora amea-
çou emitindo e-mail alegando desacato 
e desrespeito por parte do trabalhador. 
Estamos acompanhando toda a situação  
e se houver qualquer penalidade contra 
qualquer trabalhador,  tomaremos todas 
as medidas legais contra tal atitude. 

trabalhadores, mas esquece de cumprir 
a lei, fazendo todos de bobos. 

Fique de olhos nas manobras e en-
rolação da empresa. No dia 15/09/2015 
aproveite para dar um basta também 
no reajuste ZERO dos nossos salários. 
Venha para Assembleia e vote pela de-
flagração da greve.
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O presidente do Sincotelba, Josué Canto 
no uso de suas atribuições convoca todos 

os trabalhadores para comparecerem 
às Assembleias Gerais Extraordinárias a 

serem realizadas na seguinte data, locais 
e horários para deliberarem sobre as 

seguintes pautas: 

ATENDENTE 
COMERCIAL,

E SE FOSSE
VOCÊ?

Estava agora há pouco conversando com uma colega atendente e ela me disse 
que a gerente não quer aderir à greve porque tem medo. Se é pra ter medo de 
alguma coisa, eu já tenho. Medo de morrer num assalto pois a agência não tem 
segurança, medo de eu, minha esposa ou minha mãe precisar usar o plano de 
saúde e não poder contar com ele, medo de ser hostilizado por clientes porque 
demorou de ser atendido, porque o sistema trava, porque só tem um caixa 
para atender. Não precisamos esperar o dia 31 de dezembro, para planejar 
mudanças no ano novo. Todo dia pode ser um dia de mudança. Ter medo de 
aderir a greve por causa de prejuízo no salário? No prejuízo já estamos. Quando 
fiz o concurso eu fiz para trabalhar no correio e não num banco. Se hoje somos 
um banco, que tenhamos a segurança e a estrutura de um banco! Uma coisa 
eu tenho certeza, não é isso que eu quero pra minha vida! Quero um emprego 
que eu me sinta valorizado e me sinta seguro. Já nem assisto mais o jornal da 
manhã, porque só aumenta a angústia de ver quase todo dia notícia de algum 
assalto. Antes que o pior aconteça... já aconteceu! Um policial morreu meses 
atrás num assalto a uma agência dos Correios! 

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

15
SETEMBRO

TERÇA-FEIRA

• Avaliação da Campanha Salarial

• Deflagração ou não da GREVE a partir das 22h  
do dia 15 de Setembro de 2015 e o que ocorrer.

 Data 15/09/2015 - Sendo a primeira chamada às 18h 
com 50% mais um dos associados presentes e a segunda 
chamada às 19h com qualquer número presente

SALVADOR JUAZEIRO BARREIRAS ITABERABA FEIRA DE 
SANTANA ITABUNA

Praça da 
Inglaterra,
S/Nº - Comércio

Rua José 
Pititinga, Nº03, 
(em frente ao 
CDD Juazeiro)

Praça Coronel 
Antônio Balbino, 
S/Nº -  Centro

Praça Flávio 
Silvano, Nº 30, 
Centro

AV. Presidente 
Dutra, Nº 1376, 
Ponto Central 
(em frente 
ao Complexo 
Capuchinhos)

AV. José Soares 
Pinheiro, Nº 822,
Lomanto 
(em frente 
ao Complexo 
Itabuna)


