
Atualização dos processos mais
procurados pelos trabalhadores  

O VERDADEIRO 
SUCATEAMENTO 

EM FAVOR DA 
PRIVATIZAÇÃO.

 DESMONTE DAS ESTRUTURAS DE ENTREGA DE 
ENCOMENDAS (CEE) GERA INSEGURANÇA NOS CDDS



 Coronavírus continua matando, não vacile 

A diretoria do Sincotelba vistoriou 

unidades dos Correios cumprindo 

determinação judicial em ação do 

Ministério Público do Trabalho, no 

p r o c e s s o  n º  A C C  0 0 0 0 6 2 1 -

98.2018.5.05.0002. O que ficou evi-

dente em cada unidade vistoriada 

foi o descaso da SE/BA com as con-

dições de meio ambiente de traba-

lho. 

As unidades vistoriadas foram: AC 

Dias d'Ávila, AC Amélia Rodrigues, 

CDD Capuchinhos, CEE Capuchi-

nhos, Ac Tomba, CDD Feira de San-

tana, AC Boulevard, AC Feira, FNDE 

Feira, Complexo Ilhéus, Ac Paratin-

ga, CDD Teixeira de Freitas, AC Bar-

reiras, AC Bom Jesus da Lapa, Com-

plexo Luis Eduardo Magalhães e AC 

Ibotirama. A direção dos Correios 

sinalizou no processo que algumas 

unidades não precisavam de repa-

ros, outras já estavam ajustadas, no 

entanto não mencionou que havia 

ainda aquelas que estavam em situ-

ação precárias.

No CDD Ilhéus, por exemplo, os 

trabalhadores são obrigados a rece-

berem a carga no meio da rua e 

fazer toda a operação no primeiro 

andar, sendo que o elevador está 

quebrado. A direção do Sincotelba 

vêm anos cobrando a mudança do 

local e a unidade está inclusa no 

processo do sindicato/MPT e já foi 

vistoriada.

Na AC Dias d'Ávila, apesar de ser 

um prédio novo, o espaço para os 

carteiros é minúsculo e não atende 

às necessidades dos trabalhadores. 

Além disso, na maioria das unidades 

os extintores contra incêndio estão 

vencidos, obstruídos ou sem manu-

tenção. Há mofo, infiltrações, racha-

duras, risco de desabamento, faltas 

de estruturas básicas para os traba-

lhadores. 

O Sincotelba encaminhou o relató-

rio para o MPT e espera que ele tome 

as medidas necessárias para que a 

ECT respeite os funcionários. 
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