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DENÚNCIA

SINCOTELBA NO OUTUBRO ROSA

A atitude de seis trabalhadores do qua-
dro de mão de obra temporária nos 
Correios (MOT’s) chamou a atenção de 
policiais civis e federais, em Vitória da 
Conquista-Ba, no dia 03 de outubro. 
Primeiro pelo comportamento agres-
sivo da gerente Regional de Vendas 
(REVEN 4),  que ao invés de dar exem-
plos no que se refere o cumprimento 
dos preceitos éticos, se utilizou das 
prerrogativas do cargo de superior 
hierárquico para agredir, constranger, 

assediar e coagir pais e mães de família. 
Segundo: a coragem dos funcionários, 
que mesmo sob ameaças de demissão, 
exigiram respeito e denunciaram os 
abusos à polícia.

O fato ocorreu após a gerente che-
gar ao galpão do FNDE, localizado no 
Bairro do Jurema. De acordo com os 
trabalhadores, a gerente visivelmente 
descontrolada gritava: “Quem manda 
aqui sou eu. Vocês  são peixe peque-
no e não vai ficar nenhum aqui”. O fato 
lamentável foi acompanhado por pala-
vras depreciativas e xingamentos. 

Pelo fato de ser negra, a supervi-
sora da empresa, que presta serviço à 
ECT no local, sofreu injuria racial (crime 
previsto no artigo 140, parágrafo 3º do 
Código Penal) e agressão física por par-
te da gerente regional. Segundo relatos 

de testemunhas, a Reven ignorou as 
normas da ECT e, se utilizando do car-
go humilhou a funcionária terceirizada, 
chamando-a de “neguinha”.   

Após o fato lamentável, os MOT’s 
registraram boletim de ocorrência (B.O) 
na polícia civil que encaminhou o B.O à 
PF. O processo seguirá na justiça federal.

REINCIDÊNCIA
A ocorrência traduz o despreparo da 
gestão na Bahia. Em Teixeira de Frei-
tas, o gerente foi mais longe. Também, 
aos gritos de “Quem manda aqui nessa 
desgraça sou eu”, o gerente desrespei-
tou a determinação do ASGET e agrediu 
diretor do Sincotelba. O caso também 
foi registrado na delegacia e no Ministé-
rio Público. Após perder o cargo, ele se 
afastou como vítima da situação.

Outubro Rosa no ar e ocorre uma corri-
da contra o tempo, todas se conscien-
tizando, se informando sobre o cancro 
de mama. É importante destacar sobre 
esse tipo de câncer, assim como diver-
sas outras modalidades da doença, ele 
é assintomático e em sua fase inicial 
não causa nenhum tipo de dor. O cân-
cer de mama, como o próprio nome 
diz, afeta as mamas, que são glândulas 
formadas por lobos, que se dividem em 
estruturas menores chamadas lóbulos 

e ductos mamários.  
O câncer de mama é relativamen-

te raro antes dos 35 anos, mas acima 
dessa idade sua incidência cresce rápi-
da e progressivamente. É importante 
lembrar que nem todo tumor na mama 
é maligno e que ele pode ocorrer tam-
bém em homens, mas em número mui-
to menor. A maioria dos nódulos (ou ca-
roços) detectados na mama é benigna, 
mas isso só pode ser confirmado por 
meio de exames médicos. Prevenção 

para o Câncer de Mama é se cuidar! 
Procure seu médico regularmente, faça 
seus exames periodicamente, informe-
-se sobre os grupos de risco (fumantes, 
alcoólicos, sedentários).

O Sincotelba está junto com você 
nessa luta! Lembrando que nossos com-
panheiros, os homens também têm ma-
mas e seria bom de vez enquando pro-
curar o mastologista, profissional que 
está aí a nosso dispor. Vamos juntos 
vencer o Câncer de Mama!

Crime de injúria racial nos correios 
contra MOT’s em Vitória da Conquista

“Prevenção” é a palavra de ordem

Gerente da REVEN-4 
chama terceirizada 
de “neguinha” e o 
caso vai parar na 
Polícia Federal
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 NOTA DE PESAR – Foi sepultado no dia 03/10 o colega Carlos Nepomuceno Pinto, 
lotato no CDD Ilhéus. O Sincotelba manifesta o mais profundo pesar e se solidariza 
com os familiares e amigos neste momento de perda e dor.

 CÂNCER DE MAMA / SINCOTELBA – Dia 22/10 acontece na sede do Sincotelba a 
partir das 14h, tarde de palestra, sobre o Câncer de Mama, com a enfermeira Dorenice 
do Nascimento. Todas Ecetistas estão convidadas. 

PLANTÃO POLICIAL DOS CORREIOS

Onda de assaltos invade unidades 

Espaço interativo
NOME: Vera Araújo       LOTAÇÃO: AC/Comércio

“Aproveitando o nosso mês rosa estou aqui para lembrar a vocês da importância dos exames 

periódicos. Anos atrás descobri que estava com o Câncer de Mama. Foi muito difícil e doloroso! 

De repente vi minha vida desmoronar. Passei por um cansativo e esperançoso tratamento 

que se iniciou através de sessões de quimioterapia, radioterapia, medicamentos e cirurgia! Por 

conta do problema precisei me afastar dos Correios. Para não passar por este problema, faça 

o auto exame apalpando a mama, observando o surgimento de nódulos! Vamos nos cuidar 

sempre para lutar contra essa doença silenciosa, e malvada para nós e nossos familiares.”

A cada semana pelo menos uma unida-
de dos Correios é assaltada na Bahia.  
Esses ataques estão crescendo num 
ritmo acelerado, principalmente no in-
terior, por conta do descaso da Diretora 
Regional para com a segurança.  No dia 
19/09 foi à vez da AC/Amélia Rodrigues, 
depois disso, mais  outras ocorrências 
engrossaram as estatísticas da semana.

A falta de kit de seguranças nas uni-
dades, facilitou a entrada de bandidos 
na AC/Santo Amaro. Novos assaltos se 
repetiram, em Lamarão, no Complexo 
de Vitória da Conquista e uma tentativa 
de assalto no Complexo Capuchinhos. 
A insatisfação dos clientes é tão grande 
que um deles resolveu entrar no CDD/
São Caetano e ameaçou matar uma car-
teira com arma em punho. Tudo aconte-
ce pelo descaso da gestão para com os 
trabalhadores. 

Em Alagoinhas, quatro bandidos 
fortemente armados causaram pâni-
co e terror aos funcionários da AC e do 
CDD.  O crime aconteceu no dia 30.09 
(sexta-feira). Relógios, celulares, bol-
sas, dinheiros e outros valores foram 
saqueados dos 20 (vinte) funcionários 
que forma feitos reféns. Além disso par-
te da carga foi saqueada, o que significa 
que a empresa terá que pagar indeniza-
ções aos clientes, será que a ECT vai de 
ressarcir seus funcionários ou eles terão 
que acionar a justiça pelos danos que 
tiveram? 

Abalados e traumatizados, os tra-
balhadores imediatamente chamaram 
o Sincotelba. A diretoria logo deixou o 
que fazia e depressa percorreu os 121 
km para auxiliar os trabalhadores.  Co-
movidos ao verem o estado psicológico 
dos trabalhadores, imediatamente foi 

alugado um micro-ônibus para conduzir 
os funcionários até a clínica psiquiatra 
Holiste (antiga HOLOS) em Salvador. 

A instalação do kit de seguranças 
não traria a solução definitiva para os 
assaltos. Mas com certeza ajudaria a 
inibir a prática e dar mais segurança aos 
funcionários, ressalta o diretor do Sin-
cotelba, Adailton Fiuza. O Sindicato luta 
para que as medidas de segurança sejam 
tomadas. “Não queremos que sejam fei-
tas novas vítimas, a exemplos do geren-
te de Itagimirim e um segurança, mortos 
no exercício do seu trabalho” conclui. 

Em reunião realizada com a ECT no 
dia 29/09 a empresa mais uma vez usa 
desculpa que não tem dinheiro e não 
pode resolver o problema. O Sincotelba 
já está tomando providências junto ao 
Ministério Público e se necessário for os 
Correios em toda Bahia vão parar.  


