


Aconteceu no último dia 06/01, no 

Grêmio Recreativo dos Correios, 

GRECOS, a 1ª rodada do Campeo-

nato de Futebol Society do Sincotel-

ba. Um grande público formado 

pelas famílias foi prestigiar os atle-

tas e desfrutar de momentos de 

lazer.

Dos Seis jogos que movimentaram 

a primeira rodada, dois se destaca-

ram.  No jogo de abertura, o cam-

peão do ano passado, CDD Subúr-

bio atual CDD Plataforma, conse-

guiu uma bela vitória 2X0 em cima 

do CDD Cidade Nova.  A atuação de 

gala do CEE Aeroporto ganhando de 

goleada por 4X1 do CDD Cajazeiras 

deixou claro que a possibilidade do 

CDD Plataforma se tornar bicam-

peão é muito remota e não será faci-

litada. Passaram para a próxima 

fase as equipes dos CDDs São Cris-

tóvão, Pirajá, Frederico Pontes e 

Cidadela. 

Depois de uma bonita triangula-

ção entre os atletas do CEE Aeropor-

to, Carlos, Linderson e Alisson, o ata-

cante Reinaldo, mais conhecido 

como Paulista, se tornou o artilheiro 

da primeira rodada com dois gols.  

Não fique de fora e venha torcer 

pela sua equipe.

VEJA QUAIS SERÃO OS PRIMEIROS CONFRONTOS DA 2º RODADA:
14/01 

14h: CDD Plataforma x CEE Aeroporto

15h: CDD São Cristóvão x CDD Pirajá

A audiência do processo de 

nº 000272-36.2017.5.05.0033 – 

Inclusão de trabalhadores e 

genitores no Postal Saúde ou 

em outro plano,  está marcada 

para o dia 24.01.2018, às 

09h45min, na 33ª vara trabalhis-

ta em Salvador.

1º Rodada do 2º Campeonato de Futebol Society 
do Sincotelba começou com muita bola no pé

Um alvoroço se levantou entre os 

trabalhadores com a descoberta 

que os tickets estavam agendados 

c o m  d e s c o n t o s .  A p e n a s 

R$1.035,40 (Um mil e trinta e cindo 

reais e quarenta centavos) no lan-

çamento, ou seja, mais uma vez a 

empresa utiliza a política de intimi-

dação e cerceamento do direito de 

greve para coibir a luta pela manu-

tenção dos direitos.  Um jogo de 

empurra-empurra entre a Vice-

presidência de Gestão Estratégi-

ca de Pessoas (VIGEP) e a Vice-

Presidência de Administração 

(VIPAD) para saber quem ordenou 

os descontos. O acordo assinado 

no Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) autorizou descontar apenas 

dinheiro, dos trabalhadores que 

não atenderam à convocação 

para compensação. 

Isso e um claro desrespeito aos 

trabalhadores e ao TST. O triste é 

saber que “sem nenhuma ordem”, 

alguém se acha no direito de meter 

a mão nos benefícios, mas para ter 

de volta os valores descontados, 

os trabalhadores serão obrigados 

a esperarem pela burocracia e 

lentidão dos processos adminis-

trativos da gestão. Para a empresa 

“encontrar” o culpado é mais 

urgente do que devolver os valores 

aos trabalhadores. ECT determi-

nou que o gestor da unidade abra 

o Número Único de Processo 

–NUP- para correção dos descon-

tos indevidos. Todos os trabalha-

dores que tiverem divergência no 

contracheque e crédito do ticket 

devem informar diretamente ao 

gestor e solicitar a abertura do 

NUP, com as justificativas.

O Sincotelba solicitou da ECT a 

solução imediata, mas infelizmen-

te, prejudicar os trabalhadores é a 

marca da gestão de Guilherme 

Campos, que mesmo com a saída 

anunciada, tem que deixar um 

rastro de maldade atrás de si.

Qualquer dúvida procure o Sin-

cotelba. 

 Descontos indevidos nos salários e 
tickets dos trabalhadores serão revistos
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