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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA
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Foi assinado no dia 06/10 no TST em 
Brasília, o Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT 2015/16). Os representantes da 
Bahia no Comando Nacional de Nego-
ciação e Mobilização Edvaldo Pereira e 
Lucila Correia se revezaram em Brasília 
participando das discussões e defen-
dendo os direitos dos trabalhadores. A 
luta também foi travada em todo o Es-
tado, pois toda a diretoria do Sincotelba 
de forma atuante esclarecia e mobiliza-
va a categoria.

Alguns sindicatos roeram a corda e 
se acovardaram não indo para a greve. O 
posicionamento firme dos trabalhado-
res e da direção do Sincotelba em defen-
der o PLANO DE SAÚDE fez aumentar 
a adesão de novos guerreiros ao mo-
vimento grevista. Os trabalhadores da 
Bahia mostraram que só a luta muda a 
vida, ocuparam as ruas e ensinaram que 
a greve não era um parque de diversão 

Trabalho em conjunto da diretoria do Sincotelba 
mostra a força do sindicato da Bahia

UNIDOS SOMOS FORTES

Balanço da greve e do Acordo Coletivo de trabalho 2015/2016

    Greve unificada FENTECT e FINDECT;

    Participação na greve de carteiros, atendentes, administrativo 
e Otts na capital e no interior;

    Plano de Saúde –  nenhuma alteração.  

    Criação de seis comissões que discutirão questões de assédio, 
saúde, anistia, entrega matutina, racial e mulheres;

    Implantação da entrega matutina até o final de 2016;

    Manutenção da GIP 2014/2015;

    Benefícios: aumento de 9,56%;

    Redução do compartilhamento do vale refeição / alimentação;

    Manutenção do ticket peru;

    Gratificação (GACT) de R$ 150,00 em agosto e R$ 50,00 em 
janeiro; 

    Incorporações: GACT, sendo R$ 100,00 em janeiro, R$ 50,00 em 
agosto e R$ 50,00 em janeiro de 2017; e GIP sendo R$ 50,00 em 
maio de 2016;

ou uma pausa para descanso, mas a luta 
legitima pela manutenção de uma con-
quista. Logo, o prêmio da luta beneficia 
também quem nada fez: A ECT FOI IM-

PEDIDA DE FAZER QUALQUER ALTE-
RAÇÃO NO PLANO DE SAÚDE.

Independência para lutar, só a luta 
muda a vida.

Outubro Rosa TODOS NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA!
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O descaso na emissão da CAT (Comuni-
cação de Acidente de Trabalho), tanto 
na capital quanto no interior tem trazi-
do transtornos a vida dos trabalhadores 
que vem sofrendo sem receberem be-
nefícios do INSS ou salários da ECT (no 
limbo).  As queixas se multiplicam e in-
clusive alguns trabalhadores dependem 

da ajuda de familiares ou de colegas de 
trabalho para proverem o sustento de 
seus lares. 

Acidentes de trabalho, doenças 
ocupacionais dão direito à CAT, no en-
tanto a burocracia da ECT, a distância 
de quem mora no interior dificultam  a 
sua emissão pelo médico do trabalho.  

Essa demora lesiona ainda mais os tra-
balhadores. 

O sindicato pode emitir também 
pode emitir CAT, no entanto precisa 
que um médico do trabalho assine para 
ter validade junto ao INSS. Nosso com-
promisso de campanha é a contratação 
de um médico do trabalho.

Médico do Trabalho a melhor 
opção para a saúde do trabalhador

CUIDAR-SE
Cuidar? 
Cuidar de quem? 

Cuidar de si
Cuidar de quem lhe quer bem 
Cuidar de quem lhe importa,

De quem se importa,
E de quem lhe vem a porta 

Cuidar da vida 
Cuidar dos filhos 
Cuidar dos amigos 
Cuidar de todos 

Sem esquecer 
De cuidar de você 

Para cuidar-se, mulher 
Não existe hora
Ou melhor 
Existe o agora 

Para cuidar-se, mulher 
Tem até 
O Outubro Rosa 
Para lembrar-lhe 
De não esquecer 
De cuidar de você! 

Sandra Balbino

Pagamento do retroativo do ACT 2015/2016 em até 16/10/2015   

 Aumento linear e diferença do compartilhamento   
–  depositados em conta;

 Vale alimentação, vale refeição/cesta – depositado no cartão 
magnético;

 Reembolso creche/babá e auxilio para dependentes com 
deficiência - na folha de pagamento de outubro;

Compensação de dias da greve:

 Serão compensados apenas os dias não trabalhados, excluindo-
se domingos e feriados;

 Prazo mínimo para convocação: 48 horas de antecedência;

  No ato da convocação, se você estiver impossibilitado de 
atendê-la, justifique imediatamente por escrito a sua ausência; 

 Compensação máxima: 2 horas extras por dia, excluindo o 
descanso semanal remunerado;

 Até o final do prazo de 90 dias não haverá descontos por 
convocação não atendida; 

 Caso a ECT não faça a convocação no prazo de 90 dias 
o empregado estará desobrigado da compensação – o 
empregador considerará como efetivamente compensado.

FIQUE POR DENTRO


