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MOBILIZAÇÃO

BRASÍLIA

As visitas seguem em ritmo intensivo nas bases da capital 
e interior do estado. Em apenas dois meses, os diretores 
debateram com os trabalhadores a privatização e as ameaças 
aos direitos da categoria em mais de duzentos municípios. 
A mobilização segue: a vice-presidente, Shirlene Souza, e 
os diretores Anderson Brito, André Aguiar e Elson Oliveira, 
acompanharam de perto os problemas de cada uma das 
unidades visitadas.  As irregularidades foram listadas e 
repassadas à empresa visando solução em caráter emergencial. 
A nossa luta contra a privatização, por nenhum direito a 
menos, melhores salários e condições de trabalho, já começou!

O Comando Nacional de Negociação 
e Mobilização (CNNM) se reuniu, na 
última quarta, 17.08, em Brasília, com 
representantes da ECT. O encontro 
que teve a presença do presidente dos 
Correios, Guilherme Campos, deu início 
às negociações da campanha salarial 
2016/2017. A data inicial das negocia-
ções era 08.08. Sofreu alteração a pe-
dido do próprio presidente.

Durante a abertura da reunião, 
Campos demonstrou imaturidade para 
dialogar. Recusou ouvir os 30 sindica-
tos presentes e mais uma vez culpou os 
trabalhadores pela crise nos Correios.

Em defesa dos carteiros, atenden-
tes, ott’s e administrativos, os repre-
sentantes dos trabalhadores reagiu 
às acusações. O comandante indicado 
pelo governo golpista de Temer foi re-
pudiado pela forma autoritária que ten-
tou conduzir a reunião. Tentou impor 
redução dos membros representantes 
de todos os sindicatos; tentou impedir 
abrir espaço para os trabalhadores se 
posicionarem nos debates e chamou 
o diretor do Sincotelba, Edvaldo Perei-
ra, de brabo por não concordar com as 
imposições dele. Após a resistência do 
CNNM a ECT recuou e ouviu o coman-

do. Ficou determinado que a mesa de 
negociação seria mantida como defini-
do pelo congresso da categoria.  

Em acordo entre as partes, o ca-
lendário das próximas reuniões, para 
debater as cláusulas para o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2016/17, seguirá a 
seguinte ordem:
 23/08 – Das Disposições Gerais
 24/08 – Das Relações Sindicais
 25/08 – Da Saúde do (a) Trabalhador (a)
 30/08 – Das Condições de Trabalho
 31/08 – Dos Benefícios
 01/09 – Das Questões Econômicas
08 e 09/09 – Pendências

Sincotelba amplia discussão contra
privatização dos Correios no interior da Bahia 

Presidente dos Correios planeja golpe aos 
ecetistas em reunião do comando de negociações
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Deflagração da greve nacional por tempo 
indeterminado, a partir das 22h. Campanha 
Salarial e combate à privatização dos Correios14
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“Só começamos a mudar o mundo quando nós mesmos aprendermos a cuidar do nosso ser, 

o ser nos empodera nos deixa imenso. E você estando bem equilibrado, estará repleto de 

energias benéficas que te traz a paz. É essa paz que precisamos construir em nós para que 

juntos tenhamos um Correios melhor. Vamos à luta!”
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 SINCOTELBA EM FEIRA DE SANTANA – Técnicos da justiça do trabalho e 
diretores do Sincotelba realizaram, em 15 de agosto, perícia técnica no CDD - Feira 
de Santana. A visita é resultado da ação movida pelo Sincotelba contra as péssimas 
condições de trabalho na unidade.

 PLANTÃO JURÍDICO - O atendimento jurídico aos trabalhadores ecetistas de 
Feira e região com os advogados do Sincotelba, Roberto Caldas, Mauro Menezes 
& Advogados será dia 29.08, a partir das 9hs. O plantão jurídico será na sede do 
Sindalimentação - Rua Manoel Alves Pereira, 379 – no bairro do Capuchinhos, em 
Feira, (Próx. à Lanchonete Coelho).

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

PERDA DE PRAZO

Como se não bastassem os descasos 
da Diretora Regional, o atual gerente 
do Cee-Salvador, Joel Teles, resolveu 
destruir de vez o que ainda resta de 
confiança da população nos Correios.

Vejam: em reunião, o gerente da 
maior unidade operacional do estado 
determinou que, a partir do mês de 
agosto 2016, todos os carteiros devem 
sair para entrega sem retirar das loec’s 
as encomendas identificadas como mal 
direcionadas (MD). Ou seja, essa deci-
são é um atentado à qualidade dos 
serviços, já comprometidos. Segundo 
o Mandis, Módulo 6, Capítulo 2, ítem 
2.8.3, alínea “a”, a determinação é o 

supervisor realizar pesquisas antes da 
liberação dos carteiros, visando iden-
tificar os endereçamentos dos objetos 
MD dos distritos. Em caso de problema 
no endereçamento, o próprio manual 
sugere contatar o cliente. Como não 
respeita a norma, o gerente assume o 
resultado da perda de prazo, queda na 
qualidade dos serviços e indenização 
aos clientes. Mas isso pouco importa 
quando a prioridade é salvar ou man-
ter, apenas, a gratificação de função da 
gestão na Bahia. Lamentável!

CONSEQUÊNCIAS

Por conta de decisões equivocadas como 

essas, clientes têm agido de forma agres-
siva contra atendentes e carteiros. Casos 
mais recentes: no dia 11 de agosto, um 
cliente manteve em cárcere privado 
dois funcionários, na sala de distribui-
ção interna no Edif. Sede, Pituba. O epi-
sódio só não resultou em tragédia devi-
do a presença de um policial a paisana 
que se identificou e conteve o cliente 
exaltado que teve seus compromissos 
afetados por atraso de suas  encomen-
das. No dia 16.08, um carteiro do Ce-
e-Salvador foi atacado por um cliente 
armado com foice, também na Pituba.  
As ameaças resultaram em afastamen-
tos das vítima da má gestão na DR-BA.

Até sacrificar clientes é válido para 
salvar gratificação de função na Bahia


