
A CLÁUSULA 28 do ACT. 2015/2016 
estabelece a funcionalidade da co-
missão paritária – assistência médica/
hospitalar e odontológica, no entanto 
a portaria emitida pela ECT em vigor 
desde 09/11/2015  estipula que “No 

caso em que as votações resultarem 
em empate, o coordenador do grupo 
(ou quem estiver substituindo) terá o 
VOTO DE “MINERVA”.

Isso se chama GOLPE. Não existe 
voto minerva, a comissão paritária é 

composta de 28 membros, sendo 7 
da FENTECT, 7 da FINDECT e 14 da 
empresa. Se a ECT quiser levar a sério 
a representação dos trabalhadores 
deve rever sua ordenança de voto 
minerva. 

Fiquemos atentos à movimentação da 
ECT e FINDECT na comissão paritária. 
Justamente quando a comissão pari-
tária entra em funcionamento a Pos-
tal Saúde ganha na justiça o direito de 
não ser atacada por aquela federação. 

Isso muito nos preocupa porque sabe-
mos o quanto a FINDECT sabe fazer 
e faz o jogo político. A conta é muito 
simples, a ECT só precisa que um dos 
membros da FINDECT vote com a em-
presa para ter a maioria simples dos 

votos na comissão. 
Não podemos fechar os olhos, pre-

cisamos ficar atentos porque essa de-
cisão casa direitinho com os interesses 
da FINDECT. Precisamos defender os 
meus direitos.

ECT TENTA MANIPULAR COMISSÃO PARITÁRIA

FINDECT E ECT PODEM SE UNIR PARA TIRAR 
DIREITOS DOS TRABALHADORES

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA
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A ECT fez pagamentos diferenciados 
da PLR 2013. As bases sindicais que 
aprovaram o acordo tri anual da PLR 
receberam o valor integral, enquanto 
os demais trabalhadores que também 
contribuíram com o lucro ficaram a ver 
navios. O Sincotelba não concorda com 
a política perversa da empresa e entrou 

na justiça requerendo o restante do pa-
gamento da PLR 2013 baseado na Iso-
nomia. A primeira audiência está mar-
cada para o dia 24/02/2016 às 09:45hs 
acompanhe o processo  através do nº 
0001310-35.2015.5.05.0007.

Quanto à PLR 2014 paga em 2015 
a ECT já tinha avisado nas reuniões da 

campanha salarial que não pagaria. Agora 
utiliza como desculpa o fato do governo 
dizer que não quer a parte dele no lucro.

A FINDECT DEVE EXPLICAÇÕES 
AOS TRABALHADORES, pois assinou 
um acordo dando amplos poderes a 
empresa de tirar os direitos dos traba-
lhadores. 

Cadê o meu dinheiro?

ASSEMBLEIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE DE 2015
SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO – Data a ser definida
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EXPEDIENTE   |   SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ESTADO DA BAHIA

GESTOR DA ECT DEVE RESOLVER OS PROBLEMAS
DA UNIDADE E NÃO ASSEDIAR OS TRABALHADORES

FIQUE LIGADO

Nem mesmo a ILHA DE ITAPARICA e 
VERA CRUZ, lugares paradisíacos, fi-
caram livres da gestão precária da ECT.  
De novo a setorial feita pelos diretores 
do Sincotelba comprovaram o descaso 
e péssimas condições de ambiente de 
trabalho que os trabalhadores estão 
submetidos.  

Quando se conquista uma posição 

por meritocracia, o gestor tem a com-
petência para resolver os problemas, 
mas não é o caso em Mar Grande. O 
gestor além de assediador, apenas sabe 
intimidar e humilhar os trabalhadores.

O fantasma da inadimplência ronda 
a ECT. Por falta de pagamentos a AC/
Itaparica pode ser despejada, já que tem 
mais de 5 meses de aluguel atrasado. 

NR trabalhista nem de longe é cumpri-
da nas unidades. Os trabalhadores des-
sas estão levando kit socorro de casa: 
ventilador, micro-ondas. Falta tudo na 
unidade, e isso já não é culpa da gestão 
local, com a palavra os Sres. Administra-
dores da DR/BA.

O Sincotelba em caráter de urgência 
já solicitou providências da DR/BA.

Veja como é fácil

 1º acesse a página www.postalsaude.com.br

 2º  Click no link área restrita 

 3º Cadastro de usuário

 Siga as instruções: 

            • Apelido (não muda nada); 

            • Crie uma senha de 08 caracteres;

            • Repita a senha;

            • Coloque o email;

	 											•	 Use	o	Perfil	–	beneficiário

Pronto a partir de agora você já se encontra 
logado, NO MENU escolha RELATÓRIOS e solicite 
os relatórios dentro do período que você deseja. 
Ex: 01/06/2015 inicial e 30/06/2015 final.

PROCESSO AADC

• Audiência no dia 04/12/2015  
às 10:00 na 8ª vara do TRT.

EXTRATO DAS DESPESAS
COM A POSTAL SAUDE 

CRITÉRIOS DA PROMOÇÃO 
HORIZONTAL

• POR MÉRITO

 GCR receber o conceito mínimo; 24 meses de 
intervalo e concedida em novembro.

• POR ANTIGUIDADE

 Mínimo de 2 anos de atividade na ECT; intervalo  
de 2 últimas avaliações; aplicada em outubro;

• POR MUDANÇA DE ATIVIDADE

 Na 1 ª mudança de atividade por RI (recrutamento 
interno); 3 anos efetivo exercício na atividade atual.

 Lembrando que as progressões são alternadas, 
não pode receber no mesmo ano as duas (mérito e 
antiguidade).

SINCOTELBA ORIENTA: DENUNCIE QUALQUER

PROBLEMA COM A POSTAL SAÚDE NA ANS.

ANOTE O PROTOCOLO E ENCAMINHE-O AO SINDICATO. 


