
A situação lamentável das unidades 
operacionais e de atendimento da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) em Camaçari, cidade localizada há 
41km de Salvador, retrata bem como a 
estatal foi mal conduzida nos últimos 
dez anos em toda a Bahia.

Conhecida como a “Cidade Indus-
trial”, por abrigar o Polo Petroquímico, 
Camaçari é uma das cidades com maior 
potencial de crescimento e de expan-
são de negócios do Brasil. Isso significa 
que as chances de retorno dos investi-

mentos é seguro. Mas em se tratando 
da ECT- DR-BA, a visão empreendedora 
da chefia vai na contramão de todas as 
teorias de uma boa administração. Por 
conta disso, quem paga a conta são os 
clientes e funcionários.

Segundo o diretor do Sincotelba – 
Edvaldo Pereira, procedimentos bási-
cos como limpeza e higienização con-
tinuam sem solução definitiva por falta 
de contratação de uma empresa para 
executar o serviço. No Centro de Distri-
buição Domiciliária - CDD Camaçari - a 
chefia tenta suprir as necessidades por 
meio de contratação de funcionários 
temporários, via portal, com prazo de 
três meses. Na única Agência de Cor-
reios do município, o abandono é ainda 
maior: infiltrações, rachaduras nas pa-

redes e goteiras completam o quadro 
do descaso.

Para manter suas funções, alguns 
gestores estão fazendo a limpeza do 
local, por medo de cobrar providências 
dos superiores. Uma vergonha!

A DESCULPA SEMPRE   
É A FALTA DE RECURSOS
Em contrapartida, a edição do Jornal A 
Tarde do dia 14 de fevereiro divulgou o 
valor de quase R$ 900.000,00 (nove-
centos mil reais) a serem pagos pelos 
Correios à Empresa OBE Engenharia 
pelo aluguel do imóvel construído na 
Via Parafuso, no mesmo município, 
onde vai operar o Centro Operacional 
de Tratamento de Cartas e Encomen-
das - CCE.

REUNIÃO COM ATENDENTES COMERCIAIS, 
OTTS E ADVOGADOS ACONTECE NO DIA 25/02
Atendentes Comerciais e OTTs (Operadores de Triagem e Transbordo), venham 
discuti juntos conosco a redução dos postos de trabalho por conta do fechamento 
de agências e a mecanização dos Centros de tratamentos. Não falte, sua 
participação é muito importante. Temos diversos problemas a serem discutidos, a 
exemplo do assédio moral e o sistema diário de metas. Não deixem de participar, o 
nosso encontro vai ser no dia 25/02/2016 às 19h na sede do Sincotelba.
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Descaso em agências e unidades 
de distribuição dos Correios
Trabalhadores 
sofrem com o 
descaso na DR/BA
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Nos últimos dez anos os ataques dos 
administradores dos Correios aos(às) 
trabalhadores(as) ocorreram de forma 
direta. Para implementar a política de 
retirada de direitos a ECT se utilizou 
muito bem da “Primeira Hora” para 
manipular os trabalhadores ‘desaten-
tos’. Em períodos de negociações ou 
campanhas salariais, por exemplo, o 
bombardeio de mentiras é quase diário.

É comum reuniões de “Primeiras Ho-
ras Extras” com objetivos de confundir 
os ecetistas. Para não cair nas manobras 

do “Mentira da Hora”, o Sincotelba pede 
atenção aos trabalhadores de toda a 
Bahia quanto às informações divulga-
das pela empresa. Essa ferramenta de 
comunicação dos Correios teve papel re-
levante para retirar benefícios históricos 
da classe trabalhadora: modificação do 
Correios Saúde para Postal Saúde e sua 
consequente precarização; alteração do 
Postalis pelo Postalprev - com perdas 
dos auxílios nupcial, funeral, reclusão e 
natalidade, além da suspensão de ga-
rantias como pagamento da participa-

ção nos lucros e resultados – PLR.
Infelizmente, alguns trabalhadores 

acreditam nas manobras divulgadas 
pela empresa e não lutam pelos seus 
direitos. Agora estamos diante da pos-
sibilidade do fantasma da privatização 
dos Correios, com demissão em massa. 
A empresa nega, mas o projeto atingirá 
o sustento dos nossos familiares. Não 
durma no ponto e participe dos debates 
com o Sincotelba. Ler os informativos 
divulgados pelo sindicato é fundamen-
tal para esclarecer qualquer dúvida.

Nos quatros cantos da Bahia e no Bra-
sil inteiro os trabalhadores dos Correios 
estão sendo afrontados com o sucate-
amento da estatal. Falta de climatiza-
ção, segurança, manutenção predial, 
limpeza, iluminação, fiação elétrica, 
falta de copos descartáveis e até água 
mineral. Esse é o drama vivenciado 
diariamente, e a ECT continua contra-
riando a CLT, a Constituição Federal e 
Normas Regulamentadoras. A lista das 
unidades sem ar condicionado é imen-
sa, só como exemplo o edifício sede, 
na Pituba congrega várias unidades e 

esse sucateamento afeta cerca de 1500 
pessoas. Mesmo com a intervenção do 
Ministério Público não houve solução, 
pois a empresa pagou R$100.000,00 
(cem mil reais) de multas e fez um acor-
do que simplesmente esqueceu no 
fundo da gaveta.

Aqui na DR/BA parece que os ges-
tores fecharam os olhos para os pro-
blemas, os trabalhadores dos CEEs já 
paralisaram as atividades, e agora os 
do CTC também se manifestam con-
tra as condições subumanas que estão 
submetidos. Do dia 17/02/2015, depois 

de quase uma semana com os eleva-
dores de carga quebrados, elevadores 
sociais transportando carga e pesso-
as simultaneamente, o que é proibido 
por lei e um calor infernal no edifico 
sede. Com isso todos os trabalhadores 
do edifício sede foram liberados após 
a reunião com a Diretora regional e a 
diretoria do Sindicato. Tudo indica que 
a solução será drástica, ou seja, estão 
esperando a interdição total do prédio. 
Uma vergonha nacional.

A luta já começou e você não pode 
ficar de fora, faça a sua parte.
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A reestruturação condena os
Correios a UTI do sucateamento 

‘Primeira Hora’ - uma ferramenta 
político-ideológica da ECT 
contra os trabalhadores

O Sincotelba tem 80 vagas na Faculdade 2 de Julho para os associados 
e seus familiares. Valor hoje é de apenas R$ 449,50. Oportunidade 
única, ligue para o sindicato urgente. Matrículas até o dia 24/02.

GRADUAÇÃO EM DIREITO 
COM 50% DE DESCONTO 

NAS MENSALIDADES


