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MOBILIZAÇÃO CONTINUA 

MAIS ATAQUES

REAÇÃO JÁ – Extinção do pagamento 
de 70% do abono pecuniário, retira-
da do AADC dos motociclistas e a não 
prorrogação de 05 para 20 dias na li-
cença paternidade dos Ecetistas, são 
alguns exemplos da disposição dos 
Correios em retirar conquistas e garan-
tias dos trabalhadores. E não para por 
aí: mais ameaças estão em curso contra 
a classe trabalhadora.

O Comando Nacional de Negocia-
ção e Mobilização (CNNM), se deparou 
com mais uma proposta ‘diabólica’ da 

direção dos Correios:  a tentativa de 
implantar o banco de horas. Os repre-
sentantes da categoria acreditam que 
essa proposta faz parte do pacote de 
retirada de direitos e visa ‘extinguir’ o 
pagamento da hora extra nos Correios. 

ENTENDA O “GOLPE” – a cláu-
sula 61 do acordo coletivo em vigor, 
garante o pagamento com acréscimo 
de 70% sobre o valor da hora normal 
em relação ao salário-base. Com a alte-
ração, os trabalhadores podem perder 
os 70% garantidos no ACT 2015/2016. 

Também, terão, por exemplo, que tra-
balhar para receber em folga. 

No caso do repouso remunerado, o 
trabalhador perderá o valor equivalente 
aos 200% sobre o dia normal de traba-
lho ou as 02 folgas equivalentes. Dessa 
forma, o impacto financeiro comprome-
terá os compromissos assumidos pelos 
trabalhadores, que buscam comple-
mentar a sua renda. Afinal, recebemos 
um dos piores salários do funcionalismo 
público brasileiro. A medida é um retro-
cesso e, por isso, vai ter luta. 

Mais um roteiro de setoriais foi con-
cluído. Os diretores do Sincotelba, 
Marcio Góes e Bilac de Jesus, percor-
reram 1.900 Km (12 cidades) na região 
norte do estado. O compromisso foi 
mantido: mobilizar os trabalhado-
res para construção da nossa grande 
greve contra a privatização dos Cor-
reios. Também foram discutidos mais 
três temas importantes que afetam a 
qualidade dos serviços. 1º campanha 
salarial 2016/2017, 2º condições de tra-
balha e 3º falta de efetivo.

Fiações expostas, esgoto a céu 
aberto, acúmulos de lixos, infiltração, 
banheiro quebrados expõem os traba-
lhadores a condições insalubres. Esses 
descasos são reflexo da continuidade 
da má “administração de gabinete” da 
atual gestão. Não é por acaso que a Di-
retoria Regional do maior rico estado 
do Nordeste ( 7ª do Brasil) se encontra 
em total estado de abandono!

Por isso, o Sincotelba continua mo-
bilizando a categoria para o enfrenta-
mento. A nossa luta contra a privati-

zação, por nenhum direito a menos, 
melhores salários e condições de tra-
balho, já começou!

ECT sinaliza imposição de banco de horas e 
“extinção de horas extras”, greve será inevitável

Sincotelba vai ao norte da Bahia
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Assembleia para votação do Estado de Greve.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Assembleia de Deflagração da greve nacional 
por tempo indeterminado, a partir das 22hs.
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“Esse é o momento para todos os trabalhadores se unirem com um só objetivo: Lutar por 

melhores condições de trabalho e por um Correio público e de qualidade. O correio é nosso, 

é do povo. Não a privatização dos Correios ! A luta pelo nosso emprego já começou. Entre 

nessa você também!”

FIQUE 
LIGADO

 AUDIÊNCIA SOBRE O AADC DOS MOTOCICLISTAS –  A sua assessoria jurídica da 
FENTECT participou da audiência inaugural da ação coletiva de restabelecimento 
do AADC dos motociclistas dos Correios. Não houve possibilidade de acordo. Ficou 
agendada para o dia 30/11/ 2016 a audiência de encerramento da instrução.  Após o 
encerramento dessa audiência será marcada a data do julgamento. 

 PAGAMENTO DO GACT – Em reunião com o comando de negociações, a ECT informou 
que será realizada a incorporação dos R$ 50,00 da Gratificação do Acordo Coletivo 
2015/16 (GACT) ainda este mês de agosto e de mais R$ 50,00 em janeiro de 2017. 

Mande seu texto pelo WhatsApp 71 99184-0015 ou
para nosso e-mail: relacoespublicas@sincotelba.org.brPARTICIPE DO ESPAÇO INTERATIVO!

CONTRADIÇÕES

No discurso, a ECT arrota crise para 
todos os lados. Na prática, o acúmulo 
de contradições na gestão de uma das 
maiores empresas públicas do país, na 
Bahia, compromete não só a qualidade 
dos serviços como coloca em risco a 
existência da própria organização. 

Exemplos não faltam: Os oito ba-
nheiros do maior centro operacional 
da Bahia, o CEE/Salvador, permanecem 
interditados, há pelo menos, 06 me-
ses. Os três elevadores utilizados para 
transporte de cargas do CEE/Comércio 
continuam sem manutenção há, apro-
ximadamente, 03 meses. A falta de 

investimentos na capacitação de ges-
tores, nem se fala! A desculpa sempre a 
mesma: não tem verbas! Será?! Então, 
por que a DR-BA pagará, por 15 anos, 
1 milhão - aproximadamente - no alu-
guel de um prédio terceirizado?

Quer mais contradições? Quando 
tentou transferir os trabalhadores do 
CTCE/Feira para o Centro de Cartas e 
Encomendas (CCE) em Camaçari a em-
presa alegou que não poderia realocá-
-los para outras unidades na região. 
Qual a justificativa? Os cargos são di-
ferentes daqueles para os quais foram 
contratados. 

Como pretendia obrigar 113 pais e 
mães de família se deslocarem, no mí-
nimo, 220KM todos os dias, (entre ida 
e volta), a ECT alegou desvio de função 
quando alguns ecetistas sugeriram 
fazer outras atividades. Entretanto, 
como não contrata desde 2011, os car-
teiros da capital estão sendo transfe-
ridos dos centros de distribuição para 
execução de atividades de ott’s no 
CTC ou CTE. Neste caso, o argumento 
usado para os funcionários de Feira 
perdeu sentido. O Sincotelba buscará 
intervenção da justiça para coibir os 
desvios de função da ECT.

Discurso e prática empresariais da 
DR-BA seguem em direções opostas 


