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MOBILIZAÇÃO

CAMPANHA SALARIAL

As negociações entre o Comando Na-
cional de Negociações e Mobilizações 
– CNNM, que representa os trabalha-
dores, estão reunidos em Brasília des-
de o dia 08 de agosto para dar início 
às negociações da Campanha Salarial 
2016/2017. A ECT como sempre, não 
cumpriu o acordo firmado com a FEN-
TECT e FINDECT, conforme o calendário 
aprovado no 33º CONREP, protocolado 
no dia 26 de julho junto com a Pauta 
Nacional de Reivindicações na empresa. 

O novo presidente protelou uma 
nova data (17/08 ) para começar o pro-
cesso de negociação. A proposta não 
agradou o comando, pois desta manei-

ra, a empresa age de forma tendenciosa 
de prejudicar a negociação. 

A ECT ainda popôs um novo forma-
to de negociação com apenas 4 repre-
sentantes da FENTECT e 2 da FINDECT 
para representar os trabalhadores. Na 
proposta da empresa, os demais inte-
grantes do Comando de Negociação 
participariam como ouvintes, apenas 
com a possibilidade de apresentar suas 
demandas aos representantes à mesa. 

Os representantes dos trabalhadores 
não aceitaram a proposta de alteração 
na composição da mesa, que conta atu-
almente com um representante de cada 
sindicato. Para o diretor do Sincotelba, 

Edvaldo Pereira, represente da Bahia na 
mesa de negociação, o formato antigo 
deve ser mantido. “A forma como a ECT 
quer fazer as negociações é um retro-
cesso para a categoria e com o novo for-
mato o principal prejudicado é o traba-
lhador. Não vamos aceitar o descaso da 
empresa com as nossas reivindicações”, 
disse Edvaldo.  Diante dos fatos, a ECT 
pediu um prazo para definir se vai ou não 
mudar a forma de negociação. 

Trabalhadores não fiquem parados 
como um poste, vamos à luta. Não fi-
que iludido achando que a empresa se 
preocupa com você. Com Correios pri-
vatizado, você vai ficar desempregado!

O Sincotelba mais uma vez enviou seus 
diretores em novos roteiros de visitas 
as unidades do interior da Bahia. Alex 
Damasceno, Lázaro Nonato, Paulo 
“Bolão”, Joseval Cunha e Everton Brito 
percorreram mais de quarenta cidades 
do interior levantando as irregularida-
des nas unidades e conscientizando 
os trabalhadores que a privatização 
representa e a ameaça aos direitos da 
categoria. A nossa luta contra a priva-
tização, por nenhum direito a menos 
e por melhores salários e condições de 
trabalho, já começou!

Presidente da ECT muda data do início das 
negociações e desrespeita trabalhadores 

Novos roteiros visita às bases do interior da 
Bahia para fortalecer a luta contra a privatização

SI
N

CO
TE

LB
A

Santo Estevão

Coité

Itagi

Amélia Rodrigues

Gandu

Ibirataia

Conceição de Feira

Ipiaú

Jequié

ASSEMBLEIA para deflagração da greve nacional 
por tempo indeterminado, a partir das 22:00 horas. 14

SETEMBRO
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Convocamos todos 
os trabalhadores 
da Bahia a lutar!

Sincotelba mobiliza ecetistas da Bahia a 
assinarem, no site Petição Pública, o abaixo 
assinado contra a privatização dos Correios

O Sincotelba continua com suas mo-
bilizações nas bases e pede aos traba-
lhadores que envolvam seus familiares, 
amigos e vizinhos nesta luta. Assinem 
o abaixo assinado disponível no site 

http://www.peticaopublica.com.br/
pview.aspx?pi=BR93548 e até a vitó-
ria. Lembre-se a luta por um Correios 
público e de qualidade é minha, sua e 
de todos nós.

ABAIXO ASSINADO DIGITAL

Espaço interativo
NOME: Herbert Carvalho Santos  Delegado Sindical do CDD /São Cristóvão

“Como membro dessa família, só nos resta lutar para mantê-la de pé! Durante os últimos 

20 anos, fomos sempre ameaçados, mas vencemos por estarmos unidos.Todos nós, 

sempre nos empenhamos e para tornar o Correio entre os gigantes deste país. Por isso 

tenho a honra de ser um dos seus membros. Entendo que querem acabar com essa família. 

Querem privatizar os correios. Mas não vencerão, pois o Correio é do povo. Confio em 

nosso sindicato e em nossa Federação. Mexeu com um mexeu com todos. Vamos à luta por 

uma empresa pública e de qualidade”.

FIQUE 
LIGADO

 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS – Sincotelba  move Ação Civil Coletiva 
(processo nº 0000946-57.2016.5.05.0030) para anular a alteração aplicada pela 
ECT no cálculo de Férias dos trabalhadores. A audiência será 30/11/16, às  9h, no 
TRT - Comércio. A alteração irresponsável da direção dos Correios causou impacto 
financeiro, ao subtrair da categoria valor significativo no cálculo de férias. Por isso, a 
ação movida pelo Sincotelba segue com pedido de apreciação de liminar. Busca-se, 
dessa forma, corrigir mais um equívoco dos administradores dos Correios contra a 
categoria. O Sindicato exige, também, o pagamento retroativo a quem gozou férias 
e não recebeu o valor correto por causa da alteração. Nenhum direito a menos!

 AÇÃO FGTS – Os Advogados do Sincotelba peticionaram, em 02/05/16, no Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região, a Ação Civil Coletiva contra a Caixa Econômica 
Federal.  O pedido visa corrigir pelo IPCA/INPC  o índice de correção monetária 
do cálculo do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) a partir de 1999. O 
processo nº 12829-80.2016.401.3300 movido em favor dos associados do Sindicato, 
que entregaram a documentação exigida, foi distribuído na 13ª Vara Federal.

Mande seu texto pelo WhatsApp 71 99184-0015 ou
para nosso e-mail: relacoespublicas@sincotelba.org.brPARTICIPE DO ESPAÇO INTERATIVO!


