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DENÚNCIA

Em reunião emergencial com a direção 
da DR/BA no dia 06/01, o SINCOTEL-
BA exigiu a suspensão da implantação 
da Distribuição Domiciliária Alterna-
da (DDA), e que seja feito o processo 
de redistritamento, com a presença 
do sindicato e os trabalhadores da 
unidade. Por estarem sofrendo com 
a sobrecarga de trabalho, muitos tra-
balhadores estão doentes, pois não 
há contratação desde o concurso de 
2011. Logo é no redistritamento, sem 
a implantação da DDA, que se prova 
a necessidade de mais trabalhadores 
nas unidades. 

O DDA representa o decreto de 
MORTE da ECT e o desemprego de 
seus funcionários, já que na junção de 
três distritos um é extinto. Guilher-
me Campos, presidente dos Correios, 
ainda não aprendeu o ditado popular, 
pois para o cliente TEMPO É DINHEI-
RO. Ele prefere remar na contramão 
do cenário comercial, onde trabalhar 
com cargas e encomendas, deve-se 
prometer aos clientes um prazo mí-
nimo de entrega. Ao assumir a pre-
sidência, culpou os funcionários pela 
péssima situação dos Correios. Sem 
inovar, nada resolveu. Ao contrário, 

implantou o sistema DDA, uma ferra-
menta manipuladora, que dá a falsa 
informação que a empresa cumpre os 
prazos de entrega, quando na verda-
de, extinguiu distritos, enganando o 
sistema que aceita a redução do nú-
mero de trabalhadores nas unidades. 
E ao impor a entrega alternada, joga 
a população contra os carteiros. Te-
mos uma certeza, que os clientes, ao 
se darem conta do engodo, exigirão 
o melhor prazo e vão buscar na con-
corrência a qualidade que era a marca 
dos Correios.  DIGA NÃO AO DDA DA 
MORTE!

DDA adoece os trabalhadores, abandona 
os clientes e decreta a morte dos Correios

Pauta: tirada de delegados para 40ª 
plenária que acontecerá nos dias 26 e 27 
de janeiro de 2017, em Brasília. 

ASSEMBLEIA GERAL
E X T R A O R D I N Á R I A

O Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Correios e 

Telégrafos no Estado da Bahia - 
Sincotelba, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, convoca os (as) 
trabalhadores (as) para a Assembleia 

Geral Extraordinária.  

Dia: 13 de janeiro de 2017 (Sexta-feira) 

Hora: 1ª convocação: 18h com maioria 
de seus associados e 2ª convocação: 19h 
com qualquer número.

Local: sede do Sincotelba - Ladeira dos 
Bandeirantes, 17 Matatu de Brotas

13
JANEIRO



Trinta anos de serviços prestados na 
ECT, uma história marcada pelo sofri-
mento. Foram mais de 40 assaltos so-
fridos, ida e vindas ao INSS, problemas 
psicológicos, mesmo assim, sua voz 
não se calou diante das injustiças.  O 
reconhecimento da empresa veio em 
forma de assédio moral e a retirada da 
função de quebra de caixa.  

Associada que é assistida pelos ad-
vogados do Sincotelba, entrou com 

duas ações, uma por assédio moral e 
outra solicitando a incorporação da 
função de quebra de caixa, retirada por 
capricho da gestão.  Ela acumulou mais 
de 2 vezes o tempo necessário para a 
sua incorporação, ou seja, depois de 24 
anos recebendo o Quebra de Caixa, o 
juiz de trabalho considerou  que é verba 
que integra o patrimônio da trabalha-
dora, portanto sua retirada foi ilegal. 
Assim a 19ª Vara do TRT da 5ª região, 

em sua 1ª instância determinou que os 
CORREIOS paguem a incorporação da 
gratificação do Quebra de Caixa,  com 
reflexo nas férias, 13º salários e depósi-
tos do FGTS, desde fevereiro de 2016, 
época que recebeu o “prêmio pelos ser-
viços prestados”. 

Só a luta muda a vida, não se cale 
diante do assédio moral ou das injusti-
ças cometidas pela ECT. Lute pelos seus 
direitos.

 ATENDIMENTO JURÍDICO EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIO, todas 
às quintas-feiras, das 10h às 12h, na sede do Sincotelba.

 SÁBADO, 14/01 COMEÇA O 1° TORNEIO DE FUTEBOL DO SINCOTELBA  
no Clube recreativo do SINDIPREV às 10h30. Não fique de fora e venha torcer, 
pelos seus amigos. Confira a tabela dos jogos no site e na sua unidade.

 FESTA DOS ECETISTAS EM JANEIRO
 25 (Missa), 27 (Culto), 28 (Procissão e  Confraternização)
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JURÍDICO

Os Correios estão sendo destruídos 
pela má gestão. A credibilidade da es-
tatal está sendo jogada fora e a cartei-
ra de clientes entregue à concorrência. 
Tudo na conta de um sonho mirabo-
lante chamado CORREIOS 2020. Sob 
a falsa ideia de modernização, as 
ações implantadas na empresa estão 
empurrando-a para o buraco da pri-
vatização. Sem inovações capazes de 
incrementar a receita, as ideias incha-
ram as despesas.

Desmantelamento dos Correios segue 
em ritmo acelerado para a privatização 

Atendente comercial ganha
o quebra de caixa em 1ª instância

FIQUE 
LIGADO

• Criação da Postal Saúde  
– péssima qualidade de serviços, 
com aumento do custo do plano 
de saúde;

• Criação da CORREIOSPAR  
– uma empresa fantasma com 
folha salarial altíssima;

• PDI – Redução do quadro  
de funcionários sem abertura  
de concurso. 

• Não funcionamento de agências 
no sábado – clientes nas mãos 

das franqueadas;

• Fechamento de agências 
próprias – Visibilidade Social 
reduzida;

• Fechamento dos CDDs aos 
sábados – Insatisfação dos 
trabalhadores com a retirada  
dos 15% nos salários; 

• Contratação de Consultorias 
– Gastos exorbitantes sem 
justificativa, com a ACCENTURE 
se gastou R$ 30 milhões.


