


E X P E D I E N T E

Diante dessa injustiça, o Sincotel-

ba solicitou aos trabalhadores, em 

caráter de urgência, que cópias dos 

contracheques (março e abril) e a 

Autodeclaracão fossem enviadas ao 

jurídico para serem anexadas ao 

processo e assim informar ao juízo 

os descumprimentos por parte da 

ECT e requerer a devolução dos 

valores descontados indevidamen-

te. O corpo jurídico já entrou com 

uma ação de descumprimento con-

tra a ECT e aguarda decisão do judi-

ciário.

Um sindicato forte se faz com a 

confiança dos trabalhadores e as 

ações da diretoria.

Mesmo sabendo das dificuldades 

financeira que o país está enfrentan-

do em meio a pandemia, a ECT mais 

uma vez prejudica seus funcionários 

ao descontar os “Adicional de Ativi-

dade” (AADC, AAG e AAT), “Funções 

de Atividade Especial”, “Adicional 

por Trabalho aos Finais de Semana 

e vale-transporte, nos contrache-

ques dos trabalhadores que estão 

em teletrabalho. Uma verdadeira 

falta de humanidade da direção da 

ECT.

A Bahia registrou os primeiros 

casos de trabalhadores infectados 

por Covid-19. Infelizmente o presiden-

te da ECT, General Floriano Peixoto 

Vieira Neto, não levou a sério as medi-

das de segurança necessárias para 

combater o coronavírus e o resultado 

dessa negligência está vindo à tona, 

já são seis mortes na categoria de 

Correios e diversos casos confirma-

dos em todo país.

Na Bahia, os primeiros casos surgi-

ram no CDD Cabula que teve a confir-

mação da primeira infectada pelo 

vírus no dia 24/04. Mesmo sabendo do 

resultado positivo do exame, a ECT 

deixou os funcionários trabalharem 

normalmente nos dias 24 e 25/04, e só 

depois de três dias que informou aos 

trabalhadores. A SE/BA de forma 

imprudente colocou a vida de todos 

os colaboradores do local em risco. 

Um verdadeiro crime realizado pela 

gestão da ECT/BA. Para piorar ainda 

mais, o Centro de Distribuição Domi-

ciliar (CDD Frederico Pontes) também 

tem trabalhadores com suspeita de 

terem adquirido o vírus. O resultado 

do exame com a confirmação ainda 

está em análise. 

O Sindicato continua incessante-

mente cobrando da SE/BA o cumpri-

mento dos protocolos que de segu-

rança da ECT, da Organização Mun-

dial de Saúde (OMS) e dos decretos 

Municipais e Estaduais para preser-

var a vida de cada um trabalhador. 

Até o fechamento deste informe a 

empresa não tinha afastado os traba-

lhadores que tiveram contatos direto 

com os que testaram positivo para a 

Covid-19. 

Se o presidente dos Correios, gene-

ral Floriano Peixoto, cumprisse com a 

lei, e disponibilizasse os EPI's de com-

bate ao coronavírus, tais como más-

caras, em quantidade suficiente e 

recomendada, álcool em gel 70%, 

detergente e papel toalha, a situação 

poderia ser outra, com a redução da 

situação de risco.   

O Sincotelba está tomando todas medidas judiciais cabíveis para 

salvaguarda as vidas dos ecetistas baiano. 

O Sincotelba imediatamente agiu e junto com os trabalhadores fize-

ram pressão, e a ECT enviou um médico do trabalho à unidade para 

emitir uma requisição autorizando a realização do exame. Uma 

empresa laboratorial particular foi até o local no dia 29/04 e realizou os 

exames para o coronavírus nos trabalhadores dos Correios presentes 

no local. Infelizmente a negligência da SE/BA é tão grande que duas 

pessoas estão infectadas da mesma unidade. 

ECT descumpre decisão Judicial e 
desconta dos trabalhadores em teletrabalho

 Por negligência da ECT trabalhadores 
correm risco de contrair COVID-19 

Depois de muita insistência do Sincotelba junto com os trabalhadores, 
exame do Covid-19 é realizado nos funcionários do CDD Cabula
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