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FUTURO INCERTO

AMEAÇAS
A Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) 
completou, no último dia 01 de maio, 73 
anos como a maior conquista da Classe 
trabalhadora brasileira. Instituída em 
1943, por meio do Decreto nº 5.452, pelo 
presidente Getúlio Vargas, reuniu as leis 
do trabalho existentes até então. 

O reconhecimento do direito de gre-
ve, a aprovação do 13º salário, em 1960, 
a proteção do trabalhador rural, a ins-
tituição do salário família e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
são algumas das conquistas da classe 
trabalhadora reconhecidas pela CLT.

 A Constituição Federal (CF) de 1988 
ampliou direitos como a limitação da 
jornada de trabalho a 44 horas sema-
nais, a garantia de repouso semanal 
remunerado, a licença a maternidade 
de 120 dias e a criação da licença pa-
ternidade. 

Nos últimos anos ocorreram novas 
mudanças, como a regulamentação da 
contratação de pessoas com deficiência 
e instituição de cotas nas empresas, em 
1999; a indenização por danos moral e 
assédio praticado pelo empregador con-
tra seus empregados, em 2002; a regu-
lamentação da contratação de aprendiz, 
em 2005; a lei de estágio, que regula-
menta a contratação dos estagiários, 
em 2008; o aviso prévio proporcional, 
em 2011 e por fim a conquista das tra-
balhadoras domésticas, em 2013.

Prefira lutar a ‘TEMER’ às
ameaças de retirada de direitos 

O maior patrimônio dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as), entretanto, 
correm sérios riscos com a tramitação de, no mínimo, 55 projetos que 
visam retirar direitos conquistados através de lutas contra governos e 
patrões, dentre os quais podem ser destacados: 

1. Regulamentação e retirada do direito de greve dos servidores 
(PLS 710/2011 – Senado; PLS 327/2014 – Senado; e PL 4497/2001 – 
Câmara);

2. Livre estimulação das relações trabalhistas entre trabalhador e 
empregador sem a participação do sindicato (PL 8294/2014 – 
Câmara);

3. Prevalência das Convenções Coletivas  à CL (PL 7341/2014 – Câmara);

4. Extinção da multa de 10% por demissão sem justa causa (PLP 
51/2007 – Câmara e PLS 550/2015 – Senado);  

5. Privatização de todas as empresas públicas (PLS 4918/2016 – 
Senado, antes PLS 555/2015);

6. Redução da jornada de trabalho com redução de salários (PL 
5019/2009 – Câmara);

7. Regulamentação da emenda constitucional 81/2014, do trabalho 
escravo, com supressão da jornada exaustiva e trabalho degradante 
das penalidades previstas no Código Penal (PL 3842/2012 – Câmara, 
PL 5016/2005 – Câmara e PLS 432/2013 – Senado);

Diante dessa conjuntura de claros ataques, só resta às organizações 
sindicais intensificarem as mobilizações nas bases com o objetivo de 
conscientizar sobre a importância da luta unificada.



Em assembleia realizada no último dia 
10/05, os trabalhadores da região de 
Feira de Santana decidiram por unani-
midade pela não deflagração da greve 
por tempo indeterminado a partir das 
21h, mantendo o estado de greve, po-
dendo haver deflagração a qualquer 
momento caso a ECT descumpra a de-
cisão judicial.

A decisão foi tomada com base na 

decisão da juíza do Tribunal Regional do 
Trabalho de Feira de Santana (TRT), Drª 
Daniela Machado Carvalho, que proíbe 
a transferência dos(as) 69 trabalhado-
res(as) do CTCE-FEIRA para o Centro de 
Cartas e Encomendas Salvador (CEE), 
na via parafuso. A ECT não levou em 
consideração o desgaste a que os(as) 
funcionários(as) sofreriam diariamen-
te com o deslocamento de 108Km (ou 

2 horas aproximadamente) até chegar 
ao posto de trabalho. Não considerou, 
também, que muitos dos(as) empre-
gados(as) cursam faculdade naquele 
município. Por conta disso, Dra. Daniela 
manteve à liminar (processo 0000644-
21.2016.5.05.0194) e deu um prazo de 
30 dias para as partes apresentarem 
documentações referentes à disponibi-
lidade do efetivo da região de Feira.

Lucila Pereira Correia e Sandra dos Reis 
Santos Silva estão honradas e agradeci-
das pela confiança depositada pelos(as) 
trabalhadores(as) na chapa 86 para a 
eleição do Conselho de Administração 
dos Correios. 

Para aqueles que acreditaram no 
nosso projeto a batalha não acabou. No 
segundo turno os trabalhadores terão o 
grande desafio de eleger quem de fato 
faz parte do “chão da fábrica”. Agora 
todo esforço é eleger a “chapa 12”.

Está aberto o processo de eleição para escolha do  
novo Diretor Administrativo-Financeiro do Postalis.
O SINCOTELBA apoia Manoel dos Santos Oliveira, 
conhecido como Cantoara da chapa 44. Único que veio  
do mundo sindical. A votação será realizada entre os dias 16 
e 27 de maio. Seu voto faz toda a diferença.
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 Diretoria de Assuntos Jurídicos: Informe PLR 2013 - Estava agendado para 
o dia 09/05  a audiência da PLR sob o  processo nº 0001310-35.2015.5.05.0007, 
na 7ª Vara do TRT. Novos documentos foram anexados ao processo pelos 
advogados do SINCOTELBA, com isso, os advogados da ECT solicitaram um 
prazo para analisarem os documentos.  Assim, a audiência foi adiada e logo que 
houver a definição de uma nova data, comunicaremos a todos.


