
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

Atenção companheiros (as), nesta segunda feira 31/08/2015 às 14h10 
no TRT - Comércio,  será realizada a audiência do processo que requer 
a manutenção do adicional de periculosidade e risco aos motorizados 
(moto). Fique atento e venha para a briga.
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O Sincotelba sempre combateu a MP 
4330, mais conhecida como lei da ter-
ceirização e a ECT é proibida por lei 
a realizar na sua atividade fim, o que 
compreende cargos de carteiro e OTT. 
Mas os gestores dos Correios tem bur-
lado a lei com a contratação de MOTs  ao 
optar por não contratarem os concur-
sados aprovados no concurso de 2011 
e com isso pratica-se a precarização da 
mão de obra e redução dos direitos dos  
trabalhadores. Temporário em tarefas 
permanentes deixa bem claro que os 
aprovados tem o direito de serem no-
meados e admitidos já. 

Outra irregularidade, os MOT estão 
usando o fardamento do carteiro e do 
OTT. Isso é proibido por lei, e obriga-
toriamente deve-se usar o colete  “A 
SERVIÇO DOS CORREIOS”. Se a ECT 
não cumprir a lei, vamos identificar e 
denunciar nos órgãos públicos os ges-
tores que estão liberando os uniformes 
irregularmente aos MOTs, afinal mui-

ECT pratica terceirização 
utilizando o nome de MOT
(Mão de Obra Temporária)

AUDIÊNCIA DOS 
MOTORIZADOS

tos trabalhadores concursados usam 
uniformes velhos, sacolas rasgadas, 
enquanto a ECT dá uniformes a quem 
não tem direito.

O SINCOTELBA não ficará calado 
diante desse sucateamento dos servi-
ços dos Correios. Vamos colher provas e 
responsabilizar os infratores.

MOT - TERCEIRIZADO CONCURSADO
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Se você ainda não entrou na 
luta, esta na hora.  Junte-se 

a todos que  defendem seus 
direitos. Dia 02/09 diga  não 

a intransigência da ECT na 
negociação da Campanha 

Salarial. Venha para a 
assembleia e vote pela 

aprovação do indicativo da 
greve.  Se não negociar e 

apresentar uma proposta 
decente,  vamos paralisar. 

Carteiros, atendente 
comercial, OTT, motorizado 
e administrativo, venham a 

luta é de todos. 

Região Sudoeste sofre mais 
uma vez com os assaltos

S E G U R A N Ç A

CAMPANHA
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CHAMADA 
ASSEMBLEIA

O charme da região sudoeste, está sen-
do substituído pelo medo. Conhecida 
por ser o território mais frio do Estado 
da Bahia, Vitória da Conquista e cidades 
vizinhas viram recordistas de assaltos 
às unidades dos Correios. A AC/ Bairro 
Departamento, de longe é a campeã, 
com cerca de 20 assaltos nos últimos 
meses. Para aumentar a lista, a AC/Belo 
Campo que fica a 60 km de Vitória da 
Conquista, foi arrombada recentemen-
te por bandidos fortemente armados, 
que fizeram a festa, levando tudo o que 

não tinham direito.  
Sabemos que a segurança na cidade 

não é competência da ECT e sim do Esta-
do, mas a manutenção da segurança nas 
suas unidades é sim obrigação dos Cor-
reios, porém isso não é feito. No interior, 
semelhante na capital, o uso de portas gi-
ratórias e o vigilante/segurança armado, 
são ferramentas negligenciadas pelos 
Correios. Apesar dos valores financeiros 
que circulam nas agências nada é feito 
para proteger as vidas dos funcionários 
que são de inestimável valor. Fazer trata-

mento psicológico na região já era ruim, 
depois da bomba chamada POSTAL 
SAÚDE, é uma tortura. Um terrorismo 
contra os trabalhadores que sofrem com 
a situação caótica da rede credenciada. 

Uma explicação para esse descaso, 
só pode ser da REVEN da região que vive 
ocupado assediando os trabalhadores. 
Diante de todas as denúncias de assédio 
moral que temos recebido, só uma ad-
vertência a dar: Cai o REVEN, ou quem 
o estiver segurando no cargo. Sem solu-
ção, o problema não pode ficar. 

 Até o fechamento desta edição a ECT continua no discurso de manutenção das 
cláusulas anteriores, sem apresentar nenhuma proposta para os trabalhadores.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

2SETEMBRO
QUARTA-FEIRA

Pauta: Avaliação da campanha salarial e indicativo de greve

Dia 02/09/15 (Quarta-feira), na Praça do Povo, Praça da Inglaterra

1ª convocação: 18h e 2ª convocação: 19h com qualquer número 
de presentes

A presença de todos será fundamental para mostrar 
para Empresa que os trabalhadores de Correios da 
Bahia estão unidos em defesa e avanços de direitos.


