
Historicamente, a única arma eficien-
te capaz de combater a exploração 
dos patrões, garantir a manutenção e 

ampliar os direitos dos(as) trabalhado-
res(as) ainda é, e sempre será, a União 
da Classe Trabalhadora. Por isso, a 
Diretoria do Sincotelba alerta aos(às) 
trabalhadores(às) da Bahia sobre a im-
portância da mobilização de todos(as) 
no combate ao projeto de privatização 
e demissão em massa de Atendentes 
Comerciais, Operadores de Transbor-
do e Triagem(OTT’s), Administrativos e 
carteiros. Por trás do tal projeto de “re-
estruturação” se esconde o maior golpe 

aos Ecetistas de todo o Brasil: a entrega 
da nossa empresa à iniciativa privada e, 
consequentemente, a retirada do sus-
tento das nossas famílias. 

A conclusão do último Consin re-
vela que o ataque inicial aos traba-
lhadores começará pelos Atendentes 
Comerciais e OTT’s, e assim sucessi-
vamente.  Por isso, precisamos reagir 
antes que seja tarde de mais. Filie-se, 
e vamos à luta em defesa dos nossos 
direitos.

Relatório divulgado pela OXFAN (ONG 
inglesa de combate a pobreza) retrata 
o quadro da desigualdade social e da 
concentração de riqueza em todo o 
globo terrestre. Segundo o documen-
to, o patrimônio das 62 pessoas mais 
ricas do mundo subiu 44%, em 5 anos, 
somando uma riqueza 1 trilhão, 760 
milhões; valor equivalente à soma da 
riqueza das outras 3 bilhões e 500 mi-
lhões  de pessoas mais pobres, isto é 
metade da população da terra. Mais: a 
parcela de 1% mais rica da população 
tem mais dinheiro do que todo o resto 
do mundo junto. 

Os dados da Oxfam divulgados no 
relatório antes da reunião anual do Fó-

rum Econômico Mundial, na Suíça, não 
deixa dúvida de que a consequência 
da concentração de riqueza na mão de 
poucos resulta na exclusão de muitos.
 
DESIGUALDADE SOCIAL
Quase metade dos indivíduos super-
-ricos são dos Estados Unidos, en-
quanto 17 são da Europa e o restante 
de países como China, Brasil, México, 
Japão e Arábia Saudita. Com US$ 79,2 
bilhões de dolares, o americano Bill 
Gates – da Microsoft, aparece enca-
beçando a lista, que tem o mexicano 
Carlos Slim – do setor de telecomu-
nicações - em segundo lugar com 
US$ 77,1 bilhões de dolares.  Jorge 

Paulo Lemann – US$ 25 bi – bebi-
das e Joseph Safra – US$ 17,3 bi – fi-
nanceiro –  são os dois brasileiros que 
compõem a relação.

 CONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA
Em 2010, eram necessários 388 bilio-
nários para que a soma das suas rique-
zas fosse igual à da metade da popu-
lação do globo terrestre; já em 2015, 
a quantidade de super-ricos para tal 
comparação caiu de 388 para 62 ape-
nas, ou seja, a renda seguiu a tendência 
de se concentrar nas mãos de poucos. 
E pior, à medida que os super-ricos têm 
ficado cada vez mais ricos os pobres 
têm ficado cada vez mais pobres.
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Retrato da desigualdade

FILIE-SE AO SINCOTELBA

Os 62 bilionários mais ricos do mundo têm
riqueza igual a metade da população mundial 

Fortaleça a nossa luta 
contra a privatização, 
a precarização da vida 
e das condições de 
trabalho nos Correios



Finalmente, caminhão do Sedex, pa-
rado em Posto Fiscal da PM, entre 
Camaçari e Simões Filho, na BA 093, 
foi removido do local. A decisão só foi 
tomada após denúncias feitas pelo Sin-
cotelba no informe 43. O veículo, que 

deveria estar a serviço da população 
baiana, ficou parado por pelo menos 60 
dias dando prejuízo à imagem e aos co-
fres dos Correios. Agora só resta fazer 
uma pergunta: quem são os responsá-
veis por este prejuízo?
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Após denúncia do Sincotelba 
caminhão do Sedex é retirado 
do pátio do posto fiscal da PM 
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CALENDÁRIO DE LUTAS APROVADO NO XVI CONSELHO DE SINDICATOS
MÊS DIA LUTAS

FEVEREIRO 18

Assembleia de avaliação e referendo da Campanha Nacional em defesa dos 
Correios Público (100% estatal) dos empregos e por manutenção dos direitos; 

Contra a Restruturação da ECT; 

Aprovação do Estado de Greve.

MARÇO

01 Lançamento de edital Convocação do CONTECT;

08 a 11 Encontro Nacional pela Anistia geral, ampla e irrestrita;

08
Dia Nacional de Luta contra o machismo- Luta em Defesa das AC’s;  

Reunião da Diretoria Colegiada da FENTECT;

14 a 18
Audiências Públicas sobre Direitos Humanos e Saúde do Trabalhador em 
entidades públicas (OAB, Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e etc...); 

Agitação nas bases com material informativo em todo país.

ABRIL

A ser definida 
pela colegiada Tirada de delegados ao CONTECT;

19 Assembleia para indicativo de paralisação nacional; 

21 Caravana para o evento da tocha olímpica no Rio; 

24 Dia Nacional do OTT; 

26 Assembleia para deflagração de paralisação de 24h;

27 Dia nacional de paralisação em defesa dos Correios públicos, emprego, 
manutenção dos direitos Contra as demissões e perseguições.

MAIO
Reuniões setoriais (jornal, carro de som, etc...);

12 a 15 Encontro Racial da FENTECT no Rio de Janeiro. 

JUNHO 02 a 05 CONTECT EXTRAORDINÁRIO - Pauta: Reforma estatutária e Campanha Salarial.


