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NÃO À PRIVATIZAÇÃO

Ao longo dos últimos cinco anos, os(as) 
trabalhadores(as) dos Correios em 
todo o país sofreram duros ataques 
da direção da Ect: privatização do Cor-
reios Saúde, não pagamento de PLR,s 
(participação nos lucros e resultados) e 
desconto escandaloso do Postalis são 
exemplos claros do desrespeito da em-
presa com os(as) ecetistas. 

A precarização dos locais de traba-
lho e a sobrecarga se tornaram comum 
dentro de uma das maiores empresas 
públicas do Brasil. A falta de Concursos 
públicos e os pedidos de demissões  vo-
luntárias (PDIA’s) agravaram ainda mais 
o déficit de empregados na ECT.  

Para conseguir implementar suas 

maldades, os Correios se utilizaram  
de duas estratégicas: a primeira foi 
recorrer ao Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), a segunda foi a utilização 
do “Primeira Hora” como ferramen-
ta de desmobilização e manipulação. 
Muitos(as) acreditaram nas manobras 
dos Correios e sequer defenderam seus 
direitos, quer seja por medo de perder 
dias, quer seja por comodismo. 

PRIVATIZAÇÂO
A luta pela manutenção dos pos-

tos de trabalho e contra a privatiza-
ção é tarefa de todos(as): atendentes 
comerciais, operadores(as) de trans-
bordo e triagem(OTT’s), carteiros e 
administrativos. Temos experiência de 

sobra: quem não se lembra de quando 
a Ect afundou o plano de previdência 
complementar (Postalis) e obrigou a 
transferência dos participantes para 
o Postalprev com argumento de que 
precisava salvar o plano? Quem não se 
lembra da privatização do CorreiosSaú-
de com a criação da Postal Saúde e um 
falso argumento de que nada mudaria? 
Quem não se lembra quando a ECT im-
pôs aos empregados assinatura de uma 
proposta trianual de PLR sem garantia 
de recebimentos futuros? 

Portanto, não podemos permitir que 
o futuro e o sustento dos nossos fami-
liares sejam extintos com a privatização. 
Mexa-se, a luta nacional e unificada Já! 

A luta agora é pela manutenção 
dos postos de trabalho ecetistas 

Carteiro motorizado na cidade de Vi-
tória da Conquista, região sudoeste da 
Bahia, foi mais uma vítima da falta de 
segurança da ECT. No último dia 13 de 
maio, ao descer do veículo para rea-
lizar entrega de uma encomenda, na 
rua H, morada dos pássaros II, bairro 
Felícia, o funcionário foi surpreendido 
por dois indivíduos armados em ple-
na luz do dia e  trancado no fundo da 
Ducato que dirigia. Na tentativa de 
salvar sua vida, com o carro ainda em 
movimento, ele conseguiu abrir a por-

ta e pular. Os bandidos fugiram com 
toda a carga segundo informou do di-
retor sindical da região Elson Oliveira. 
“Esse é o segundo caso em menos de 
um meses a funcionários dos Correios 
na regional do sudoeste”, afirma . Ou-
tro caso ocorreu em abril na Agência 
do município Encruzilhada onde os 
ladrões invadiram, apontaram arma 
para o funcionário e levaram todo di-
nheiro do caixa. 

O carteiro além de sofrer lesões 
corporais passa por problemas psico-

lógicos e vai precisar fazer tratamento. 
Tudo isso aconteceu, menos de uma 
semana após a denúncia feita pelo 
Sincotelba na televisão sobre a falta 
de política segurança dos funcioná-
rios dos Correios. Enquanto a socie-
dade fazia menção da libertação dos 
escravos, mais uma vez foi comprova-
do que trabalhar na ECT é ser escravo 
da falta de segurança, seja nas agên-
cias, Cdds ou qualquer unidade, essa é 
a triste realidade dos trabalhadores e 
trabalhadoras dos Correios.

Carteiro é vítima de sequestro 
relâmpago em Vitória da Conquista



No dia 05 de junho, o Sincotelba rea-
lizará o 10º Encontro Estadual de Mu-
lheres Ecetistas da Bahia com o tema 
“Mexeu com uma, mexeu com todas 
- Mulher é para defender Mulher no 
trabalho e na vida”. As diretoras da pas-
ta de Mulheres do Sincotelba, Sandra 
Balbino e Evanilda Copque, convidam 
a todas as associadas para esse gran-
de debate com palestras, discussões e 
confraternização. O evento acontecerá 
na Associação Beneficente dos Sargen-
tos, SubTenentes da PM-BA (ABSSO – 
antigo Clube dos Sargentos da PM), 
na Av. Centenário, s/nº, ao lado do 5º 
Centro de Saúde.

Durante o encontro serão eleitas as 
delegadas para representar a Bahia no 
Encontro Nacional de Mulheres, onde 
é construída a pauta de reivindicações 
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X Encontro Estadual de Mulheres 
Ecetistas da Bahia acontece em junho

das trabalhadoras. É um momento de 
extrema importância para fortalecer a 
rede de enfrentamento das mulheres 

trabalhadoras de Correios. É a partir dos 
Encontros estaduais que se dá inicio a 
nossa Campanha Salarial 2016/2017. 

Em novembro de 2014, tomava posse a 
nova diretoria do Sincotelba com uma 
proposta de pôr em prática novo mo-
delo de política sindical em prol do(a) 
trabalhador(a). Setoriais estão sendo 
realizadas nos quatro cantos do estado 
para conscientizar os ecetistas baianos 
da importância de se fazer uma luta 
unificada contra os ataques que estão 
por vir. As visitas à categoria nas unida-
des acontecem, também, toda semana 
com distribuição de informativos, onde 
os diretores ouvem as reclamações re-
ferentes às questões que afetam dire-

tamente o bom desenvolvimento do 
serviço e afetam a sua saúde. Tudo é 
devidamente protocolado via ofício na 
empresa e exigido solução.

Nesse sentido, foram contratados 
novos advogados e já estamos provi-
denciando em caráter de urgência a 
contratação de um médico do traba-
lho. Além disso, Intervenções decisivas 
foram feitas em busca de melhores 
condições de trabalho para a catego-
ria, pedindo interdições e fechamen-
tos de unidades que colocavam em 
risco a integridade dos(as) emprega-

dos(as), tais como Alagoinhas, Madre 
de Deus, Edifício sede na Pituba, entre 
outros. Outra ferramenta importantís-
sima para aproximar a base dos deba-
tes do Sincotelba foi a criação de mais 
de 100 grupos de whatsapp através 
dos quais todos podem receber orien-
tações e encaminhar suas reivindica-
ções. Solicite sua inclusão pelo nº (71) 
99184-0071 e fique por dentro das 
informações. 

Estamos no caminho certo, e 
podemos avançar ainda mais.

Sincotelba estreita relações  
com a base em toda Bahia


