
Depois de dois incêndios na parte elé-
trica, os trabalhadores da AC/Camaçari 
paralisaram suas atividades nos dias 
16 e 17 de março por falta de condições 
de trabalho e risco iminente à vida, já 
que havia um poste de energia caído e 
a porta giratória quebrada por mais de 
15 dias. O Sincotelba negociou as me-
lhorias necessárias para o desempenho 
das atividades com segurança. 

Aguardamos o bom senso da DR/BA 
na negociação das paralisações, pois os 
trabalhadores se posicionaram a dis-
posição da empresa, mas o medo de  
perderem suas vidas foi determinante 
para a atitude tomada. Caso as medi-

das preventivas não sejam realizadas, 
a intervenção dos órgãos fiscalizado-
res competentes pode trazer solução, 
pois o caos está instalado na unidade. 
Alguns dos problemas enfrentados 
pelos trabalhadores relacionam-se 
com a inadequação do imóvel à quan-
tidade de encomendas e número de 
trabalhadores, climatização deficitária, 
mofos, rachaduras, infiltrações, fiação 
elétrica exposta, vazamento no teto, 
porta giratória quebrada. Nem  o fato 
de ter sido arrombada e virar alvo de 
bandidos  sensibilizaram a gestão da 
ECT que insiste em deixar os traba-
lhadores debaixo de constante terror 

psicológico.  Desde 2015 o Sincotelba 
tem notificado à DR/BA através dos 
ofícios nº 044/01/2015, 412/05/2015, 
0 8 6 9/ 1 0/ 2 0 1 5 ,  07 2 / 0 2 / 2 0 1 6  e 
108/03/2016, mas nenhuma medida 
foi tomada.  

O SINCOTELBA solicitou em caráter 
de urgência que as medidas fossem to-
madas e resposta por escrito no prazo 
de 24 horas. Lembrando que os traba-
lhadores estão em estado de greve por 
vários motivos como péssima condição 
de trabalho, assédio moral. Caso a situ-
ação continue não resta alternativa se 
não paralisar as atividades por tempo 
indeterminado.

Em dezembro de 2015 foi lançando, 
o EQUILIBRA CORREIOS, canal de 
comunicação interna para os funcio-
nários. Na teoria se propõe a ouvir as 
sugestões dos trabalhadores para re-
dução de despesas. Na prática é a ve-
lha história do feitiço se virar contra 
o feiticeiro. No que resultou a criação 
dos grupos de trabalho - Otimização 

da Rede de Atendimento, a Otimi-
zação Operacional, Indenizações e 
Perdas, Postal Saúde, Despesa com 
Pessoal, Custeio Administrativo, Pa-
trocínios e Publicidade, Investimen-
tos e Ativos, além de Receitas e Ta-
rifas Adicionais? Simples, depois do 
EQUILIBRA CORREIOS as propostas 
postas em prática foram apenas para 

desestabilizar financeiramente os 
trabalhadores, através do fechamen-
to de agências, retirada do pagamen-
to de horas extras e suspensão dos 
15% do sábado. Resumindo, o Equi-
libra Correios, junto com o Primeira 
Hora são  as ferramentas da  em-
presa para fazer a lavagem cerebral 
nos trabalhadores.  
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EQUILIBRA CORREIOS REFORÇA A
LAVAGEM CEREBRAL DO PRIMEIRA HORA



Desde o dia 08/03 entrou em vigor 
a ampliação da licença paternidade, 
passando de 5 para 20 dias, inclusive 
para quem adotar ou tiver a guarda 
judicial para fins de adoção de crian-
ça. O benefício é concedido através 
do programa Empresa Cidadã (lei 
11.770/08), adesão feita pela ECT em 
2011,  mas até o momento nenhuma 

comunicação foi feita sobre o assun-
to. O empregado é obrigado a fazer 
a  solicitação por escrito  e entregar 
ao gestor da sua unidade no prazo 
de 2(dois) dias úteis após o parto e 
comprovar sua participação em pro-
grama ou atividade de orientação 
sobre paternidade responsável (lei 
13.257/16).
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Ampliação da licença paternidade 
deve ser solicitada por escrito

AT E N Ç Ã O

FIQUE LIGADO
 PLS 555/2015 – foi aprovado no senado federal no último dia 15/03/2016. Com isso o projeto segue para 

tramitação na câmara dos deputados. Se aprovado permitirá a abertura das empresas públicas para o 
capital privado, tornando-as S.A (Sociedade Anônima).

 ABAIXO ASSINADO – Não fique de fora. O prazo para recolhimento de assinaturas vai até o dia 25/03. 
Caso você ainda não contribuiu, leve o abaixo assinado para sua comunidade e recolha as assinaturas. 
Correios, público e de qualidade, defenda e seja contra o PLS 555/2015.

 Pensão Alimentícia sofre MUDANÇAS NO 
CÓDIGO CIVIL  – O Novo Código de Processo 
Civil entrou em vigor 18/03, e trouxe algumas 
mudanças nas regras de pensão alimentícia 
caso não haja pagamento: Prisão de até 
três meses em regime fechado; Nome 
negativado; Conta bancária bloqueada; e o 
limite do desconto em folha de pagamento 
sobe de 30% para 50%. Portanto não vacile, 
pague em dias a pensão alimentícia. 

 CURSO OBRIGATÓRIO PARA MOTOCICLISTAS – A partir do dia 13/03 o DETRAN com parceria com o 
Unicorreios disponibiliza o curso a distância Motofrete para todos os motociclistas do Brasil. Com o objetivo 
de apresentar a atuação do motociclista em conformidade com a nova legislação de Trânsito,  tem carga 
horária de 25h e vai até 30 de junho. Para se beneficiar é necessário acessar a página do Unicorreios: http://
unicorreiosvirtual.correios.com.br – efetuar o login, clicar em “Escola Encomenda e Postal” e digitar a chave 
de inscrição moto082.  Mais informação, acesse o nosso site. Lembre-se: A resolução 410/12 do CONTRAN 
(Conselho Nacional de Transito) obriga os motociclistas profissionais  a fazerem o curso específico. 

A prisão pelo não pagamento pode ser de
ATÉ TRÊS MESES em REGIME FECHADO;

Os devedores de pensão alimentícia
poderão ter o nome negativado;

A conta bancária do devedor pode ser bloqueada;

O limite do desconto em folha para
pagamento de pensão sobe de 30% para 50%.

Principais Mudanças na Pensão Alimentícia


