
A novela da manutenção das unidades 
tem um capítulo que se for cumprido 
à risca pelo MPT (Ministério Público 
do Trabalho) decreta o fechamento da 
sede dos Correios na Bahia – A casa 
grande, na Pituba. Depois de pagar 
R$100.000,00 (cem mil reais) de dano 
moral coletivo, à Fundação Pequeno 
Príncipe, ficou estabelecido a multa 
mensal de R$50.000,00 (Cinquenta mil 
reais) por obrigação descumprida pelas 
unidades Pituba e Dias D’Ávila. 

O Sindicato vistoriou as unidades 
e constatou que o acordo no processo 
PAJ 001237.2015.05.000/0 e Ação Civil 
Pública 0000566-47.2015.5.05.0037 
não foi cumprido. No dia 17/03/2016  O 
MPT pediu a notificação da reclamada, 
a manifestação no prazo estipulado 
pelo juízo com realização do paga-
mento em 48 horas, sob pena de pe-
nhora. A ECT pensou que o MPT/BA se 
contentaria com simples papéis, sem a 
comprovação do cumprimento das obri-
gações. Dessa vez, apostou muito alto.

Obrigações 
descumpridas colocam 
vidas em risco 
Em resumo, as obrigações descumpri-
das e que coloca em risco as vidas de 
um número maior que 1500 (um mil e 
quinhentas) pessoas (trabalhadores 

concursados,  terceirizados e usuários 
diários que visitam as instalações) são: 
Adequar mobiliário utilizado pelos tra-
balhadores; Ventilação; Instalações 
elétricas (fiação exposta); Eliminação 
de risco de incêndio; Manutenção de 
extintores e hidrantes; Manter brigada 
de Incêndio; Proteção contra choques 
elétricos; Proteger paredes contra 
umidade; Equipamentos de Proteção 
individual; Pisos e rampas em perfeito 
estado de conservação; Bom funciona-
mento dos elevadores; Sistema de ater-
ramento contra descarga atmosférica; 
Iluminação em todos os ambientes; 
Espaço adequado para refeição; Insta-
lações sanitárias adequadas; Manuten-
ção de fachadas, tetos e forros; Divulga-
ção do acordo aos trabalhadores.

Quanto vale a 
incompetência
dos gestores? 
Multa de R$ 3.500.000,00 (Três mi-
lhões e quinhentos mil reais) por pura 
incompetência. Gestão após gestão, 
todas acumularam prejuízo em cima de 
prejuízo. Enquanto os maus gestores 
sequer são penalizados ou responsa-
bilizados pelo péssimo desempenho 
financeiro da DR/BA, os trabalhadores 
são massacrados com sistemas de me-
tas e processos administrativos. Seja 

vítima de assalto em agência (em al-
guns caso até com acusação de facilitar 
o acesso), perda de objetos postais ou 
danos aos equipamentos da ECT, mon-
ta-se um processo administrativo pela 
falta mínima do trabalhador.Processos 
viciados em que quase todos os resul-
tados são desfavoráveis, nem mesmo a 
interposição de recurso muda a senten-
ça do apurador direto que age como um 
carrasco condenando os trabalhadores 
ao pagamento de valores muitas vezes 
superiores aos seus salários.

Chega de trabalhar dentro de uma 
bomba relógio. Se não tinha dinheiro 
para reformar o prédio, de onde a DR/
BA vai tirar dinheiro para pagar essa 
multa? Será que para pagar multa não 
tem crise? Nosso desejo é ver os traba-
lhadores em instalações adequadas. 
Aguardem cenas do próximo capítulo.
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Esse é o valor que a DR/BA acumula em multa 
pelo descumprimento do acordo com o MPT/BA 

R$3.500.000,00



Entramos com ação: 0012913-18.2015. 
4.01.3300 na Justiça Federal para 
barrar a cobrança das contribuições 
extraordinárias para os participantes 
ativos, 25,98%; para os participan-
tes assistidos, 34,98% (25,98% + 9%, 
que já pagam mensalmente) logo que 
foi anunciado o desconto. O problema 
da má gestão do Postalis não pode ser 
jogado no colo dos trabalhadores. De-
fendemos que a ECT, como patrocina-
dora do Postalis, tem que arcar com as 

parcelas da RTSA (Reserva Técnica de 
Serviço Anterior) suspensas desde mar-
ço de 2014.  

O Sincotelba já acionou os advo-
gados e faremos de tudo para impe-
dir o desconto  de 17,92% no Plano 
BD (benefício Saldado). A ECT está em 
crise em todos os setores que beneficia 
os trabalhadores, mas  a mágica de fa-
zer aparecer dinheiro para assumir no-
vos patrocínios continua. Contra isso, 
venha para a greve.

Com a chegada do outono, aumentam-
-se os casos de doenças respiratórias e 
a confusão entre gripe e doenças mais 
graves. Resfriados ou alergias respi-
ratórias se manifestam normalmente 
com coriza, dores de cabeça e no corpo. 
No entanto, a gripe — que tem os mes-

mos sintomas do vírus influenza H1N1 
— vem acompanhada principalmente 
de febre alta, dores de garanta, dores 
no corpo e fadiga exaustiva. A gripe ou 
influenza H1N1 é uma doença infec-
tocontagiosa incapacitante que pode 
ter maior gravidade e até ser fatal se 
houver problemas respiratórios mais 
intensos.

Com sintomas de resfriados ou gri-
pe comum, a população tem lotado 
os hospitais. Por estarem em contato 
com diferentes pessoas em ambientes 
distintos os trabalhadores dos Correios, 
carteiros e atendentes comerciais es-

tão sujeitos à contaminação com H1N1. 
Segundo os médicos, boa alimentação, 
higiene adequada e  ambiente com me-
nor concentração de pessoas auxiliam 
na prevenção — juntamente com a va-
cina, que tem eficácia de mais de 80%. 
Não há tratamento para a gripe H1N1, 
os sintomas são aliviados com analgé-
sicos, antitérmicos, inalações e limpeza 
das vias aéreas, até que o vírus seja ex-
pelido pelo corpo.

Portanto, muito cuidado, pois o H1N1 
já matou mais de 71 pessoas no Brasil e  
na Bahia são 10 casos notificados com 
2 mortes. 
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 27/04 greve contra o pagamento do POSTALIS

O vírus influenza 
H1N1 já matou 71 
pessoas no Brasil

S A Ú D E

FIQUE 
LIGADO

 Sincotelba convoca os contemplados para ajuste dos valores recebidos 
no processo do PCCS – Nos meses de fevereiro e março, a justiça determinou o 
pagamento de dois lotes do PCCS. Assim foram feitos pagamentos aos trabalhadores, 
no entanto foi observado um erro nos valores repassados.  Todos que tem direito 
foram convocados por telegrama. Portanto, se você faz parte do lote nº: 0074600-
86.2007.5.05.0032 e já recebeu ou não o seu pagamento, mas ainda não retirou a 
diferença, entre em contato com a diretora jurídica Lucila Correia pelo telefone 71 
99184-0052 ou vá diretamente ao sindicato às quintas-feiras a partir das 13 horas.

 Vale Transporte – JUSTA CAUSA. USO INDEVIDO DO VALE-TRANSPORTE. O uso 
indevido do vale-transporte pelo trabalhador configura falta grave, sendo admissível a 
dispensa por justa causa considerando-se, inclusive, a reincidência da conduta, na forma 
do artigo 7º, parágrafo 3º do Decreto Decreto 95.247 /87 e artigo 482, alínea a, da CLT.


