
No dia 06/04, os(as) trabalhadores(as) do 
município de Mata de São João, na região 

metropolitana de Salvador, cruzaram os 
braços por tempo indeterminado contra 
posturas assediadoras do gerente local.

A revolta dos empregados decorreu 
da violação das normas internas e dos 
abusos de poder praticados pelo gestor. 
A Diretoria Regional da Bahia, em Sal-
vador, foi acionada pelos trabalhadores, 
por várias vezes, mas não apresentou 
uma solução definitiva. Nem mesmo 
uma funcionária com 4 meses de gra-
videz foi poupada das agressividades. 
Após várias crises de choro, aumento 
constante da pressão arterial e sangra-

mentos, a empregada pediu transferên-
cia para não perder o bebê.  

A falta de condições mínimas de 
convivência com o agressor, conjuga-
das com a ausência de ações das áreas 
médica e de assistência social, resultou 
no afastamento dos trabalhadores. Cin-
co deles receberam atendimento psico-
lógico na clínica psiquiátrica Hollos e fo-
ram afastados para recuperação. Após 
discutir o caso com os responsáveis 
pela manutenção do agressor no local, 
o Sincotelba exige uma ação imediata 
por parte da ECT.

No último dia 17/03, o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) solicitou manifesta-
ção da ECT, no prazo de 48h, referente 
ao descumprimento do acordo para 
manutenção das unidades Pituba e Dias 
D’ávila. A ação do MPT foi resultado de 
um grande abaixo-assinado dos traba-
lhadores que, há pelo menos uma déca-
da, trabalham em ambientes totalmente 
inseguros, com máquinas e equipamen-
tos sem as devidas manutenções.  

Quem precisa utilizar os elevadores 
sociais e operacionais do Edifício sede, 
transitar sob as portas suspensas do 
entreposto no antigo CTE, na Pituba, ou 

fazer uso das instalações sanitárias, por 
exemplo, sente na pele o reflexo da má 
gestão da DR-BA.

Segundo o Código de ética, a ECT se 
compromete adotar  na busca de seus 
objetivos organizacionais, o compromis-
so de sempre agir, em todas as suas re-
lações, de acordo com princípios éticos e 
legais. Porém, para manter suas funções 
“blindadas”, gestores não cumprem nor-
mas e expõem os(as) empregados(as) à 
sobrecarga,  desgastes físicos e psico-
lógicos, gerando assim, uma efeito do-
minó: afastamento do trabalhador para 
tratamento médico, aumento do absen-

teísmo, diminuição da produtividade e 
da qualidade dos serviços prestados à 
população.  

Ainda no mesmo Código, artigo 4º, 
inciso primeiro, os Correios buscam 
adotar, na relação com os empregados, 
um bom clima organizacional, criando 
e mantendo um ambiente de trabalho 
saudável e seguro. Nesse sentido, a DR-
-BA que comprovadamente não cumpre 
os compromissos assumidos em seus 
próprios manuais terá que desembolsar 
R$ 3,5 milhões de reais em multa, sob 
pena de penhora, por não cumprimento 
de acordo com o MPT.
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Após vários 
sangramentos, 
vítima de assédio 
pede para ser 
transferida da UD 
Mata de São João

Grávida pede transferência por 
não suportar assédio do gerente 

Equipamentos sem manutenção 
põem em risco vida de ecetistas



Seguindo o calendário nacional de luta da FENTECT, o 
Sincotelba convoca a todos(as) os(as) Ecetistas baianos(as) 
para a grande Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no próximo dia 19 de abril, na sede do Sincotelba, 
localizada à Rua dos Bandeirantes, 17, Matatu de Brotas, 
com primeira chamada às 18h e segunda chamada às 
19h; com a seguinte pauta: Indicativo de Paralisação e 
mobilização Nacional dia 27/04, contra o aumento do 
Postalis, privatização dos Correios e condições de trabalho 
entre outras deliberações, conforme o termo do Edital no 
Jornal Tribuna da Bahia do dia 15/04/16.

Em pesquisa publicada no dia 08 de 
abril, os Correios aparecem na 15º po-
sição entre os 200 maiores operadores 
postais do mundo. A empresa estatal 
brasileira foi classificada à  frente de 
Correios privatizados de países como 
Estados Unidos, Canadá e Portugal. 
O resultado da pesquisa contraria as 
pretensões da cúpula da empresa, que 
busca na privatização justificativas 
para “salvar” a ECT do caos causado 

por má gestão. Com esse resultado, fica 
comprovado que a empresa carece de 
bons gestores e pessoas comprometi-
das com a instituição, seus funcionários 
e clientes, e não apenas com seus altos 
salários! 

A estatal brasileira foi a única da 
América Latina a receber da União Pos-
tal Universal (UPU) a certificação prata 
na modalidade de serviço Express Mail 
Service (EMS) prestado em 2015.
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Correios é o 15º entre os 
200 maiores do mundo,
diz ranking da União 
Postal Universal

P E S Q U I S A

FIQUE 
LIGADO

 O prazo para atualização 
do titulo de eleitor 
termina dia 04/05. O não 
cadastramento implica 
no  recebimento de salário, 
pensão, aposentadoria, 
movimento a conta bancária, 
fazer financiamento inclusive 
estudantil entre outros. 

 Julgamento para o 
pagamento do AADC aos 
trabalhadores motociclistas 
acontece dia 22/04 em 
Brasília.

Presidente Josué Canto, em nome de toda a diretoria do Sincotelba, parabeniza 
a todos(as) os(as) Operadores(as) de Triagem e Transbordo (OTT) pelo seu dia!
Que a nossa luta e unidade sejam articuladas e suficientes para barrar o projeto 
de demissão em massa dessa categoria que muito importante para a empresa. 
Parabéns, OTT.

24 de abril
Dia do OTT


