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Em assembleia realizada em 13/06/2016, 
em Alagoinhas-BA, os trabalhadores 
da AC e do CDD deflagraram greve 
por tempo indeterminado a partir das 
00:00h do dia 14/06/2016, contra as 
péssimas condições de meio ambiente 
de trabalho que estão submetidos dia-
riamente.

A falta de Sistema de Distritamen-
to (SD), segurança nas unidades e falta 
de efetivo tem sobrecarregado os fun-
cionários gerando insatisfação na po-
pulação que revoltada responde com 
agressões  contra os carteiros. 

Os atrasos e a não entrega de cor-
respondências, aliados à falta de limpe-
za das unidades e instalações precárias 
além de tirar o sono dos trabalhadores,  
contribuíram  para a paralisação das 
atividades. O Sincotelba e os trabalha-
dores (as) já estavam cansados de tanta 
enrolação, devido  a direção da empre-
sa ignorar todos os ofícios e queixas 
protocolados na DR.  Nem mesmo 
após a denúncia feita pelo Sincotelba à 
Defesa Civil,  que culminou na primei-

Trabalhadores de Alagoinhas 
decidiram parar as atividades
Falta de funcionários e melhores condições de meio ambiente 
de trabalho foram os principais motivos para a paralisação

ra interdição no Brasil de uma unidade 
dos Correios,  houve a preocupação em 
corrigir as irregularidades.

Um ano de espera, ficou evidente 
a incompetência ou falta de vontade 
da Dr/Ba  aumentando drasticamente 
os problemas básicos.  Em proporções 
catastróficas toda a população foi e 
continua sendo prejudicada.  O com-
promisso dos trabalhadores é com a 
qualidade dos serviços.  Resgatando 
essa qualidade todos são beneficiados.  

Partes dos problemas só foram re-
solvidos com a greve.  Unidos com o 
Sincotelba os Ecetistas foram para o 
enfrentamento e provaram para a ECT 
que tem força. O retorno das atividades 
se deu no dia 17/06/2016, no entanto 
ficou mantido o estado de greve, por-
que se a situação não ficar totalmente 
resolvida os trabalhadores e trabalha-
doras estão dispostos a cruzarem os 
braços novamente. 

Só a luta muda a vida!



Em janeiro deste ano a ECT incorpo-
rou o valor de R$ 100,00 (cem reais) da 
gratificação de Incentivo à Produtivi-
dade (GIP) ao salário base. No entanto 
a parcela de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
a ser paga em maio, continua apenas 

no papel.  Para a imprensa de todo o 
Brasil é dito que a ECT teve prejuízos 
milionários. Sem apresentação e apro-
vação das contas em assembleia fica 
claro que existe uma manobra para o 
não pagamento da parcela da GIP. 

Divulgar dados não aprovados,  além 
de leviano só serve para  causar pânico 
entre os trabalhadores. O Sincotelba 
junto com a Fentect exige imediata-
mente a assembleia para aprovação das 
contas e o pagamento retroativo da GIP.

Sob a desculpa de redução de despe-
sas, a Ect através  da Postal Saúde,  
dá outro golpe nos trabalhadores. A  
retirada dos exames laboratoriais 
do periódico é uma manobra que 

manipula e coloca em risco a vida 
dos funcionários. Infelizmente os 
médicos não fazem um exame mi-
nucioso na consulta médica e agora 
sem o exame de sangue, fezes e uri-

na a avaliação será  baseada apenas 
no questionário respondido na sala 
de espera. O preço  da economia nos 
Correios não vale a vida de seus fun-
cionários.  
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ECT usa manobra para não pagar
a GIP aos trabalhadores(as)

ECT realiza exames periódicos
sem nenhuma comprovação 
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 Assistência jurídica em Feira de Santana começa a partir de julho  
– Os trabalhadores(as) de Correios de Feira de Santana a partir de julho terão 
atendimento jurídico com os advogados do Sincotelba. O encontro acontecerá 
uma vez por mês no Sindalimentos, localizado na Rua Manoel Alves Pereira, 
379 - Capuchinhos. Fique atento aos próximos informes com a data e hora do 
atendimento jurídico em Feira.  

 Abono será pago no contracheque de Junho – A primeira parcela do Abono 
Anual será paga aos Aposentados e Pensionistas dos Planos BD e PostalPrev a 
partir deste mês e vai até o dia 30. O valor da primeira parcela é calculado com 
base até 40% do benefício bruto. O restante do Abono será pago em dezembro 
quando ocorrerá o desconto correspondente ao valor antecipado.

 Campanha transforma meias velhas em cobertores – Sincotelba apoia 
a campanha “Meias do Bem” Idealizada pela equipe da Puket, e incentiva 
todos trabalhadores(as) a doar meias velhas (não precisam estar com o par, 
necessariamente) de qualquer marca. As meias são lavadas, desfiadas e 
transformadas em cobertores que serão doados para ONGs, moradores em 
situação de rua e pessoas carentes. Pontos de coleta em Salvador: Shopping 
Barra e Salvador Shopping. Não fique de fora dessa luta!


