
Assédio moral. A única coisa capaz de 
fazer um gestor dar, sem nenhum mo-
tivo, GCR baixo em um trabalhador. Em 
um dos casos, por exemplo, não adian-
tou ter quase 30 anos de empresa, ter os 
problemas próprios de quem já sofreu 
40 (quarenta) assaltos, ou ter ganhado 
vários prêmios  em campanha de ven-
das. Se não bastassem as perseguições 
ao longo de vários anos, implicando in-
clusive com o medo que a pessoa tem 

em trabalhar no 2º turno, com saída 
da unidade bem depois das 21 horas 
(Pessoas que sofrem apenas um assal-
to têm muito mais traumas). Em 2016 
veio a pancada final: retirada da função 
de quebra de caixa, e avaliação  baixa no 
GCR. De nada adiantou ser destaque de 
vendas e ganhar um celular smartpho-
ne na campanha de vendas. Essa ges-
tora dá provas que além de insensível 
pratica assédio moral

Na DR/BA a política do quanto pior 
gestor você for, será premiado com um 
cargo melhor, é cultivada abertamente. 
O nome disso é assédio institucional, 
a forma mais cruel de assédio moral. 
Praticado no sistema de gestão em-
presarial competitivo, desrespeitoso 
e indigno é responsável por doenças 
psicológicas e psicossomáticas nos 
trabalhadores.  

Diversas queixas feitas pelos traba-
lhadores ao SINCOTELBA comprovam 

que a empresa tem abafado os casos. 
Vários trabalhadores foram prejudica-
dos com transferências indevidas, per-
das de função, erros que o empurram 
para o INSS. Os gestores se esquecem 
de avisá-los sobre a licença médica e 
deixa-os trabalharem de graça, ou sim-
plesmente, na maioria dos casos são 
submetidos a situações vergonhosas 
no ambiente de trabalho.  Nem adian-
ta o acompanhamento da assistência 
social, pois brilhantes trabalhos com 

questionários e relatórios sociais com-
provando os danos aos trabalhadores 
foram esquecidos nas gavetas de quem 
podia mudar a situação.

 O empregado doente psicologica-
mente pode nunca recuperar-se e ficar 
descartado para sempre do mercado de 
trabalho, abalando suas famílias, e tra-
zendo prejuízo para a empresa e para a 
sociedade brasileira. 

 Não fique calado, denuncie. Só a 
luta muda a vida.
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Trabalhadores sofrem com
o assédio moral dos gestores 

Assédio institucional é a forma 
mais cruel de assédio moral

C U R R I C U L U M

Experiência: Quase 30 anos  
de empresa 

Violência: sofreu 40 assaltos; 

Prêmios na função: Pen drive, 
nécessaire e em 2016 um celular 
smartphone. 

GCR: Tende a qualificação

A empresa tem abafado casos dessa prática que é responsável 
por doenças psicológicas e psicossomáticas nos trabalhadores



A Resolução nº 517, de 29 de janei-
ro de 2015, do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN) exige, a partir 
do dia 31 de março de 2015, exame 
toxicológico para o motorista que for 
renovar a Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) C, D e E. De acordo com 
a decisão, o exame deve ser de “larga 
janela de detecção” para consumo de 

substâncias psicoativas.  
No entanto o Departamento Es-

tadual de Trânsito da Bahia no dia 
23/03/2016 entrou com na justiça com 
ação declaratória e condenatória con-
tra a união, com pedido de liminar para 
a suspensão da resolução do Contran. 
Para o Detran existem ilegalidade, ine-
ficiência e o alto custo do exame como 

fatores determinantes para a suspen-
são da medida. Aliado a isso, o teste do 
cabelo é feito em poucos laboratórios.

Caso o DETRAN não tenha sucesso 
na ação todos os motoristas profis-
sionais serão obrigados a fazerem o 
exame, e caso o resultado dê positivo, 
ficam com a carteira de motorista par-
cialmente suspensa.

De 21 a 31 de março estão abertas as 
inscrições para eleição do representante 
do Conselho de Administração dos Cor-
reios. O órgão colegiado é responsável 
pela orientação geral dos negócios da 

empresa, pela definição das políticas, di-
retrizes e objetivos corporativos, além 
do monitoramento dos resultados.

Qualquer empregado ativo pode 
participara, no entanto é obrigatório 

compor uma chapa com titular e su-
plente. Inscrição pelo site http://eleico-
esca.postalis.org.br.  Fiquem atentos à 
documentação, que deve ser entregue 
até o dia 01/04/2016.
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Exame toxicológico para motoristas  
é alvo de ação jurídica do DETRAN/BA 

Eleição do representante no Conselho 
de Administração dos Correios

FIQUE 
LIGADO

 CONTRACHEQUES DOS TRABALHADORES SOFRERÃO NOVO DESCONTO DO 
POSTALIS – No dia 23 de março foi debatido e deliberado no Conselho Deliberativo 
do Postalis o Equacionamento do Déficit do fundo de pensão Postalis. O resultado 
do debate, após empate entre os votos contrários dos conselheiros eleitos (03) e os 
votos favoráveis dos conselheiros da patrocinadora (03), a decisão coube ao voto de 
minerva do presidente do Conselho deliberativo, sendo também favorável.  A partir de 
maio de 2016, será cobrada a taxa de 17,920% sobre o benefício proporcional saldado.  

 AÇÃO PERICULOSIDADE AEROPORTO
 – O processo 0084100-06.2006.5.05.0003  está em fase de cálculo.

 MUDANÇA DO HORÁRIO CTCE/FEIRA – Estamos em consulta com o corpo jurídico 
para tomar as medidas necessárias para evitar a mudança unilateral do horário de 
trabalho. Nenhum direito a menos.

 MANPES (MÓDULO 46, CAPÍTULO 2, ITEM 2.1, ALÍNEA Q) – Todo empregado 
deve: observar a inviolabilidade do sigilo da correspondência, das informações 
referentes ao Banco Postal e segredo profissional, das informações de circulação 
exclusivamente internas, sejam elas geradas ou veiculadas por meio físico ou 
eletrônico na forma preceituada na legislação específica e na normatização da ECT.


