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Retaliação aconteceu após o presidente Josué Canto articular 
reunião com líderes sindicais para luta unificada da categoria
Na última semana de junho, a ECT apli-
cou no contracheque dos trabalhadores 
um desconto ilegal e sem justificativa. 
Segundo o acordo coletivo de trabalho 
2015/2016, cláusula 78, isso só poderia 
acontecer caso a empresa convocasse e 
o trabalhador se negasse a compensar 
as horas de greve. Essa atitude da dire-
ção dos Correios retrata bem o quanto 
a empresa respeita seus funcionários 
que tiveram seus compromissos afeta-
dos por um erro que não cometeram. 
Coincidentemente, a retaliação aconte-
ceu após representantes do Sincotelba, 
Fentect, Findect e mais 35 sindicatos 
se reunirem em Brasília, por iniciativa 
do presidente Josué Canto. Em nota, a 
ECT apenas informou a devolução do 
valor sem explicar como vai reparar o 

DR-BA aplica desconto ilegal de greve     
nos contracheques dos trabalhadores e tenta  
corrigir erro após penalizar pais e mães de família
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Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

De 7 a 9 de julho, acontecerá em Luizi-
ânia GO, o XXXIII Congresso Nacional 
de Representantes dos Trabalhadores 
dos Correios (CONREP) com o objeti-
vo de discutir e elaborar as pautas de 
reivindicação da campanha salarial 
2016/2017. Cícero Gleidson Alves da 
Silva (CDD Brotas), Gerson Leão da 
Silva Junior (CDD São Caetano), Geyza 

Mara de Barros Santos (AC Amaralina), 
Jorge Antônio Vieira da Silva (CDD Ita-
puã), José Paulino Reis da Silva (CDD 
Camaçari), Josué Canto dos Santos (UD 
Santo Amaro), Marília Machado dos 
Santos (CDD Cabula), Paulo Henrique 
Alban da Silva (CEE Salvador), Shirlene 
Pereira Souza Teles da Silva (CDD Cida-
de Nova), e Verivaldo Sousa Cerqueira 

(Aposentado) são os representantes 
da Bahia.

 Além da campanha salarial serão 
debatidos temas como privatização, 
fechamento de agências, condições 
de trabalho, segurança, assédio moral, 
arrocho salarial, entre outros assuntos 
essenciais para o desenvolvimento da 
categoria.

33º CONREP debate pautas de reivindicação
da campanha salarial 2016/2017

dano causado aos trabalhadores. “ Não 
tenho dúvidas de se tratar de uma reta-
liação à categoria que se prepara para 
combater os ataques da ECT e a priva-
tização”, explica, Josué Canto.

Ainda, segundo Josué, a empresa, 
em hipótese alguma, poderia aplicar 
qualquer desconto sem antes receber 
as informações de quem atendeu ou 
não às convocações.

Integridade: honestidade e probidade na 
realização dos compromissos assumidos, com 
coerência entre discurso e prática, repudiando 
toda forma de fraude e corrupção, com postura 
ativa diante de situações que não estejam de 
acordo com os princípios éticos assumidos;
Transparência: visibilidade dos critérios que 
norteiam as decisões e as ações, mediante 
comunicação objetiva, ágil e acessível, observados 
os limites do direito à confidencialidade.
Quem vai pagar pelo erro, ECT?

O QUE DIZ
O CÓDIGO

DE ÉTICA
DA ECT?

Imaginem que
a empresa 

comete o abuso 
mesmo tendo 

como princípios 
éticos a: 



Com o objetivo de debater a situação das 
mulheres nos Correios e na sociedade, 
além de elaborar as reivindicações espe-
cíficas que irão compor a pauta nacional 
da categoria para a Campanha Salarial 
2016/2017, acontecerá em Goiás, o XIX 
Encontro Nacional de Mulheres Ecetistas.

Carla Andréia da Silva Santos (AC 

Barreiras), Dorenice do Nascimento 
Souza (AC Mata Escura), Josélia Martins 
Santos (CDD Frederico Pontes), Lucidal-
va de Jesus Silva (Teca), Lucila Correia 
(Dir. da Pasta Mulher da FENTECT), Ma-
ria Rafaela Marques da Rocha (AC Dias 
D’Ávila), Renilda Santos Fragoso (CDD 
Cajazeiras), Sandra dos Reis da Silva (AC 

Paralela), Sandra Regina da Silva Balbino 
(CDD Frederico Pontes), Shirlene Pereira 
Souza Teles da Silva (CDD Cidade Nova) 
e Valnice Lopes de Jesus Sena (CDD Tei-
xeira de Freitas) são as representantes 
eleitas, 05 de junho, no encontro esta-
dual para representar a Bahia no con-
gresso nacional em Luiziânia – GO.

Nota de pesar
Sincotelba informa o 
falecimento do companheiro 
Carlos Romeu Damasceno 
(AC/IBICARAI) no último dia 
26/06. Nossas mais sinceras 
condolências à família e amigos 
por esta inestimável perda.

Rua dos Bandeirantes, 17 Matatu de Brotas, Cep:40255-120, Salvador/BA.
Telefones: 3321-1713/3321-0404/3266-1024    FAX: ramal - 23
E-mails:  diretoria@sincotelba.org.br e relacoespublicas@sincotelba.org.br

Presidente: Josué Canto     Diretores Relações Públicas: Alex Damasceno e Ivan Santos
Jornalista responsável: Thais Teles MTB 4343/BA    Diagramação: Márcio Klaudat
Tiragem: 2.000 exemplares  

EXPEDIENTE   |   SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ESTADO DA BAHIA

Ecetistas baianas representam o Sincotelba
no XIX Encontro Nacional de Mulheres

Espaço interativo
A partir da próxima publicação do informe Sincotelba, edição nº 67, o(a) 

trabalhador(a) ganhará espaço para compartilhar sua opinião, fazer 

análise política da conjuntura nacional e/ou internacional, fazer crítica, 

sugerir ou “dar sua sapatada” em quem quer que seja. Mande seu texto 

com até sete linhas,  uma foto, sua lotação e nome completo  para o e-mail 

relacoespublicas@sincotelba.org ou WhatsApp (71) 99184-0015.

 Atenção: A publicação dos dados encaminhados para o Sincotelba só serão 

divulgados com autorização. Áh! Não se esqueça, o Brasil quer conhecer você!

Líderes sindicais dos Correios de todo o 
país e representantes da Fentect e Fin-
dect se reuniram em Brasília, em 18.06, 
para elaborar o plano de estratégias 
para as próximas lutas da categoria em 
nível nacional. A urgência dessa impor-
tante reunião girou em torno da neces-
sidade de reunificar a categoria contra 
os ataques impostos pela direção da 
ECT aos(às) trabalhadores(as), como a 
sobrecarga de trabalho, o DDA, o PRC e 
cobranças de metas abusivas do Banco 
Postal. Outro tema discutido foi o plano 
da ECT em retirar direitos e demitir os 
funcionários por traz do discurso de re-
estruturação dos Correios. Por isso, de-
finiu-se como prioridade a produção de 

um jornal que servirá de instrumento 
de mobilização dos trabalhadores para 
ser distribuído nacionalmente em todas 
as bases.

Entre as propostas estão também a 
realização de atos, carta compromisso 
e carta unificada de todos as institui-
ções representativas dos trabalhado-
res ecetistas contra a reestruturação, 
isto é, a privatização de uma das mais 
antigas e importantes empresas públi-
cas do país.

1º RESULTADO
A priori, o peso político dessa reunião 
articulada pelo presidente do Sincotel-
ba, Josué Canto, conjugada com a rea-

ção de parlamentares e população da 
região norte do Brasil, após ameaça de 
extinção de diretorias naquela região, 
resultou inicialmente na suspensão da 
reestruturação por 20 dias. A decisão foi 
anunciada pelo presidente dos Correios, 
Guilherme Campos. Em 29 de junho, 
nova suspensão de 90 dias foi anuncia-
da pela empresa. 

Entretanto, para obtermos êxito 
nessa empreitada, será de fundamental 
importância a disposição para a luta de 
todos os carteiros, atendentes, Ott’s e 
administrativos na grande mobilização 
nacional em defesa dos nossos salários, 
direitos e empregos, e por uma empre-
sa 100% Pública e de qualidade.

Em 2016 luta da categoria em defesa dos Correios 
e por nenhum direito a menos será unificada
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