
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

D E N Ú N C I A

Nº43 JANEIRO/2016

Caminhão do Sedex parado há 
dois meses no Posto Fiscal da PM

FIQUE 
LIGADO

	AUDIÊNCIA SOBRE ASSÉDIO MORAL, dia 20/01 às 17h no 
Ministério Público do Trabalho (MPT) - Av. Sete de Setembro, 
nº 308 - Corredor da Vitória - Salvador/Bahia

Após dois meses, um caminhão do 
Sedex, de placa policial OUG-0444, 
continua parado no pátio do Posto da 
Polícia Rodoviária Estadual, na Rodo-
via BA-093, entre os municípios de Si-
mões Filho e Camaçari. O veículo deve-
ria estar servindo à população baiana, 
mas a Diretoria Regional dos Correios 
no estado prefere mantê-lo parado 
dando prejuízos aos cofres públicos e 
à imagem da ECT. 

Para essas práticas de descaso da 
gestão na Bahia não existem manuais. 
É a velha política do “faça o que eu man-
do, mas não faça o que eu faço”. Para o 
trabalhador, todo o rigor dos manuais; 
mas para a os descasos com o dinheiro 
público da diretoria fecham-se os olhos! 

Dois pesos e duas medidas
A contradição dos gestores vai além 
do absurdo. Enquanto os responsáveis 
nada fazem para preservar a imagem da 
empresa diante da população, são rá-
pidos em abrir processo administrativo 
para os funcionários. 

Foi o que aconteceu no dia 31 de 
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agosto de 2015 com o funcionário Ícaro, 
que foi surpreendido ao receber uma 
Solicitação de Defesa (SID), por ter pa-
rado, por alguns minutos, o veículo da 
ECT no estacionamento da Tend Tudo, 
em Salvador- Ba, enquanto entregava 
encomendas e malotes no estabeleci-
mento. Com muita disposição, a chefia 
acusou o empregado de dar prejuízo 
aos Correios. Segundo eles, Ícaro utili-
zava o automóvel dos Correios para fins 
particulares e nem se deram ao luxo de 

verificar a real situação. 
Para aplicar medida disciplinar, 

teve chefe disposto a ir tirar fotos e 
usar manuais para enquadrar o traba-
lhador. O que não aconteceu com os 
responsáveis por deixarem a imagem 
e o caminhão do SEDEX desgastados 
por mais de sessenta dias na Rodovia 
BA - 093. Assim, fica fácil entender 
porque foram apresentados 900 mi-
lhões de prejuízo pelo novo presiden-
te do Correios em 2015.



Por força da Cláusula 64 do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2015/2016, a ECT 
incorporará à referência salarial (ou ao 
salário base) dos (as) funcionários (as) o 
valor de R$ 100,00 (cem reais) a partir 
de 01 de janeiro de 2016. Importante 
frisar que ainda haverá incorporação de 

mais R$ 100,00 (cem reais) até janeiro 
de 2017, conforme descrição a seguir:

	R$ 50.00 (cinquenta reais)  
em 01/08/2016;

	R$ 50.00 (cinquenta reais)  
em 01/01/2017.

Referente ao Acordo Coletivo de 
Trabalho 2014/2015, (atual cláusu-
la 63 do ACT 2015/2016) devem ser 
incorporados R$ 50,00 (cinquenta 
reais) pagos na folha subsequente à 
aprovação da contas da ECT por as-
sembleia geral.

25 de janeiro é o dia Nacional dos Car-
teiros, isso representa 60.951 traba-
lhadores em todo o Brasil. Na Bahia, o 
Sindicato dos Trabalhadores em Cor-
reios e Telégrafos no Estado da Bahia 
- SINCOTELBA promoverá no dia 30 de 
janeiro de 2016 (Sábado) a festa do Tra-
balhador Ecetista, uma homenagem a 
todos os 5.621 funcionários da Bahia.  

Com o tradicional cortejo que sairá 
do largo de Roma – Cidade Baixa até a 
colina sagrada, os carteiros e todos os 
trabalhadores Ecetistas agradecerão ao 
Senhor do Bonfim as graças alcançadas 
em 2015. O ato de fé e devoção se encer-
rará com a tradicional missa na Igreja do 
Senhor do Bonfim. A festividade se con-
solidou como a maior e mais prestigiada 
dos trabalhadores em Correios do País, 
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Incorporação de 50% da GIP 
acontecerá em janeiro de 2016

Festa do Ecetista baiano: Sincotelba 
comemora Dia Nacional do Carteiro 
A tradição chega 
a 106 anos de 
história e devoção

que em 2016 completa 106 anos. 
A festa dos ecetistas é um momento 

de confraternização, alegria e reflexão. 
Após a procissão e missa, a festa se es-
tenderá a partir do meio-dia, no Grecos 
- Clube Recreativo dos Empregados dos 
Correios localizado na Estrada do Coco, 
Km 9, Loteamento Boa União, Cama-
çari – BA, com distribuição de brindes 

e apresentação de bandas, além de um 
delicioso churrasco.

Aos associados e seus dependentes  
será garantida a entrada mediante 
apresentação de identidade e  con-
tracheque na portaria do clube.  Não 
deixe de participar.

O SINCOTELBA espera por você!

ACT 2015/2016


