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Em 18.11, os diretores do Sincotelba, 
Alex Damasceno, Verivaldo ‘Tijolinho’ 
e Joseval Cunha, acompanharam o 
médico do trabalho do sindicato - Drº 
João Santana - em mais uma visita às 
unidades dos Correios na Bahia. Dessa 
vez, a vistoria foi no Edifício Sede da 
empresa em Salvador.

Estiveram presentes, também, o 
médico do trabalho da DR-BA, a en-
fermeira do trabalho e o supervisor de 
segurança, como representantes da 
Gerência de Saúde - GESAU. A inspe-
ção - que visava proporcionar ao mé-
dico do Sincotelba avaliar o processo 

produtivo e as condições do ambiente 
de trabalho nas unidades dos Correios 
- aconteceu nos Cee’s Salvador e Co-
mércio e na Agência Pituba. Antes, 
porém, foi realizada uma reunião de 
apresentação.

Na oportunidade, em um descuido, 
a empresa deixou vazar que há uma ar-
ticulação das áreas jurídicas e de saúde 
para sabotar a emissão da comunica-
ção de acidente do trabalho (CAT) aos 
ecetistas baianos.

Ainda que tenha perdido recursos 
junto ao INSS - quando este reconhece 
as lesões dos empregados como aci-

dentes ou doenças ocupacionais, ou 
ter que pagar os valores retroativos -, a 
ordem do jurídico, segundo deixou es-
capar um dos representantes da ECT, é 
não emitir CAT, sob pena de confissão 
de culpa.

Mais uma demonstração de que o 
discurso ético pregado na identida-
de corporativa da estatal não passa 
de teoria. Enquanto os manuais exi-
gem respeito à legislação vigente, na 
prática, essa revelação é apenas uma 
dentre tantas outras demonstrações 
de desrespeito às garantias dos traba-
lhadores na DR-BA.

A ECT anunciou outro ataque aos tra-
balhadores em todo o Brasil. O presi-
dente dos Correios, Guilherme Campos, 
divulgou, em 10.11, novo plano para de-
mitir de 6 a 8 mil pais e mães de família. 
A intenção, agora, é demitir - através 
do Plano de Demissão Voluntária (PDV) 
– quem tem mais de 55 anos, aposen-
tados ou quem está prestes a requerer 
a aposentadoria. 

A adesão poderá ser feita a partir 
de dezembro 2016 e a indenização di-

vidida em 120 parcelas.   Segundo ele, 
a meta é evitar que o caixa da empresa 
chegue a zero em 2017. 

Para evitar o que ele chama de 
caos nas finanças, Campos afirmou à 
imprensa haver necessidade de tomar 
empréstimo de 750 milhões junto ao 
Banco do Brasil.

A CONTRADIÇÃO
Em meio às alegações de prejuízos - 
para justificar demitir o trabalhador, 

cobrar mensalidades por dependentes 
no plano de saúde e aumentar a explo-
ração com o DDA - a empresa insulta 
seus empregados quando retira do 
caixa da estatal 29 milhões para gastar 
com contratação da consultoria inter-
nacional ACCENTURE, sem licitação. 

O Sincotelba é contra as medidas 
de retirada de direito e permanece em 
estado de alerta. Se a empresa não re-
cuar o trabalhador vai parar. Contra-
tação já!

Em reunião, ECT deixa escapar que 
ordem para negar CAT vem do jurídico

ECT pretende demitir 8 mil empregados 
após contratar consultoria por R$29mi 



BRASÍLIA - Diretores do Sincotelba 
participaram, em 18.11, do 17º Conselho 
de Sindicatos da FENTECT (CONSISN), 
com representantes dos 35 sindicatos 
do Brasil. Shirlene Pereira (vice-presi-
dente do sindicato), Edvaldo Pereira 
(representante baiano na mesa paritá-
ria de saúde) e Lucila Correia (também 
diretora de mulheres da FENTECT).

Durante reunião, foram definidas as 
próximas atividades e orientações para 
a categoria, com início previsto a partir 
de novembro de 2016. Dentre elas: 

1º A Reestruturação/privatização 
e déficit da ECT - O CONSIN exige 
a imediata abertura dos livros 
contábeis da ECT diante da grave 
situação da não apresentação do 

balanço financeiro de 2015 dos 
Correios, que deveria ter sido 
apresentado até o dia 31 de abril 
deste ano e déficit da ECT;

2º Plano de Saúde – A direção 
Colegiada da FENTECT e o 
CONSIN reafirmam posição 
contrária a qualquer cobrança de 
mensalidade no plano de saúde 
e defende o retorno imediato da 
autogestão singular em RH;

3º Calendário de lutas e 
mobilização – Construir uma 
Plenária Nacional nos dias 26 e 27 
de janeiro de 2017;

 Realizar, no primeiro semestre de 
2017, o Encontro Internacional de 

Trabalhadores de Correios;
 Fazer uma campanha de 

esclarecimento na base, com 
material de unificação de todos os 
sindicatos, quanto aos ataques da 
ECT e ao plano de saúde.

Para Shirlene Pereira, vice-presidente 
do Sincotelba, a unidade dos traba-
lhadores fará grande diferença contra 
esses ataques. 

“Para tentar boicotar a luta dos tra-
balhadores, como sempre fez, a ECT 
utilizará de abusos históricos – cor-
tes de dias, oferecer falsas vantagens 
(como horas extras), praticar assédios 
contra grevistas - para implantar men-
salidades por dependentes no plano de 
saúde e privatizar ECT”, alerta!
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Espaço interativo
NOME: Washington Lisboa    LOTAÇÃO: CDD/Garibaldi 

“Meus colegas, temos que agir mais e falar menos. A nossa 

empresa só pensa em lucros e não em nós trabalhadores. 

CDD Garibaldi e demais vamos agir, pois ficar só no discurso 

não vai adiantar em nada!”

Mande seu texto pelo 
WhatsApp 71 99184-0015 
ou para nosso e-mail: 
relacoespublicas@
sincotelba.org.br

PARTICIPE 
DO ESPAÇO 
INTERATIVO!

Calendário de luta foi lançado

FIQUE 
LIGADO

 DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS INFORMA – Em relação à paralisação 
do dia 11/11/2016, O Sincotelba cumpriu todos os procedimentos da lei de greve. 
Apesar disso, os contracheques disponíveis na rede estão com o desconto de 3 
dias (final de semana). Aguardaremos até o dia do pagamento.  Mantenham a 
calma, e caso se confirme a arbitrariedade da ECT, Entraremos com ação pedindo 
o ressarcimento dos valores.


