
Motos, Fiorinos, Ducatos, Kangoo, 
Doblòs, Caminhões e até carretas são 
veículos que compõem a frota ope-
racional dos Correios na Bahia. Mas o 
que vem preocupando os funcionários 
é a falta de manutenção periódica, que 
coloca em risco a segurança de condu-
tores e pedestres. 

Em 2015, um veículo da Empresa fi-
cou totalmente destruído e, por sorte, 
ninguém se feriu. Na época, a assessoria 
de comunicação dos Correios, em nota, 
divulgou à imprensa que o veículo esta-
va indo para manutenção. Para o Sinco-
telba, a nota da ECT tinha o objetivo de 
camuflar a triste realidade vivenciada 
diariamente pelos funcionários.

Passados cinco meses do acidente, 
50% dos carros operacionais do Centro 
de Entrega de Encomendas Salvador 
(CEE/SALVADOR) apresentam algum 
tipo de problema que pode comprome-
ter a segurança: pneus “carecas”, sem 
alinhamento e balanceamento, trava 
de mão quebrada, veículos com freios 
comprometidos,  luz do alerta, faróis e 
de freios queimados, entre outros pro-
blemas.

Quando os trabalhadores exigem da 
chefia veículos que atendam à legisla-
ção de trânsito em vigor, a única solução 
apresentada é pedir para lançar no Re-
gistro Diário de Viagens e Ocorrências 
(RDVO), porém os problemas continu-
am sem solução. Alguns trabalhado-
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Falta de manutenção em veículos 
dos Correios põe todos em risco

res  ao negarem sair com o automóvel 
que não oferece segurança são taxa-
dos  como “problemáticos”. A gestão 
apenas recolhe o veículo de quem re-
clama e repassa para os que eles não 
consideram “problemáticos”, ou seja, 
colocar a própria vida e de terceiros 
em risco, não é problema.

Na vida nada se cria, 
tudo se copia
A ingestão na ECT tem se alastrado e 
afetado várias unidades. Como uma 
doença contagiosa compromete vários 
órgãos do indivíduo, uma simples dor 
de cabeça, se não tratada corretamen-

te,  pode se tornar fatal. Na vida nada 
se cria, tudo se copia. O mesmo acon-
tece em Ilhéus. A administração fecha 
os olhos  a 30% dos veículos em péssi-
mas condições.  Submeter os trabalha-
dores a riscos de morte. O que esperam 
para tomarem uma providência? 

Na DR/BA é tudo triste, parece que 
a única lição que aprenderam foi aber-
tura de processo administrativo contra 
os trabalhadores. Esses gestores que 
negligenciam a segurança deveriam 
responder processo administrativo. As 
falhas mínimas dos carteiros são puni-
das com SID.  Em Ilhéus as encomendas 
estão paradas. Agora a desculpa vai ser 
os automóveis, todo mundo sabe que 
isso não é verdade, pois a população já 
sofre há muito tempo, sem que nada 
seja feito.



Má gestão, assédio moral, risco de atro-
pelamento na frente da unidade,  falta 
de segurança, assaltos nos pontos das 
vans, falta papel higiênico e copos para 
beber água, moscas varejeiras, coleta de 
lixo precária, pisos que não suportam o 
peso das empilhadeiras, paredes racha-
das. E para completar  é proibido o uso 
de celulares, mas nenhum telefone ficou 
disponível para contato com a família. 
Nem o número de telefone da unidade 
foi repassado aos trabalhadores. Essa 
é a estrutura de 1º mundo alugada por 
quase R$1.000.000,00 (um milhão de 
reais) por mês na região do CIA. Conhe-

cida como CCE, mas  os trabalhadores 
são  tratados como se estivessem numa 
prisão, em condições sub humanas. 

Sem qualquer kit de primeiros so-
corros, sem socorristas, sem CIPA, sem 
ambulância. Os novatos da região rece-
beram a visita básica dos vizinhos, uma 
cobra Jibóia  dando as boas vindas. 
Uma visita dessas causou terror entre 
os trabalhadores. Se a cobra resolvesse 
dar um abraço de cortesia, ou se fos-
se uma cobra venenosa, quem iria dar 
socorro? Muito cuidado ao deixarem 
sapatos nos vestiários, antes de calçar 
dê uma olhada, pois onde tem jibóias, 

pode ter outros animais peçonhentos.  
Apesar de ter solicitado reunião 

com urgência à DR/BA, o SINCOTELBA 
recebeu o silêncio como resposta. As 
três setoriais feitas no local na última 
quinta feira, comprovaram que a in-
satisfação dos trabalhadores é muito 
grande  e a disposição de paralisação 
das atividades ganha mais força já que 
são tratados com descaso pela gestão.   
Venderam gato por lebre e de quebra 
deixaram moscas e cobras de compa-
nhia. O primeiro mês esta acabando  e 
nenhuma das promessas feitas antes da 
mudança foi cumprida.

Em 2016, chega de eleger quem é da 
ADCAP (Associação dos Profissionais 
dos Correios), uma associação que sem-
pre lutou contra os trabalhadores.  Po-
sicionaram-se contra o pagamento do 
AADC aos carteiros e na discussão do 

acordo coletivo defendem um aumento 
diferenciado apenas para quem ocupa 
cargo de nível superior. O trabalho da 
ADCAP é manter um fosso separando os 
trabalhadores. Nas eleições procure um 
candidato que de fato represente todos 

os trabalhadores. Na briga por melhores 
condições de trabalho e salários, quem 
fica lucrando com horas extras enquan-
to estamos em greve não merece o seu 
voto. Pense bem em quem você quer 
que te represente, vote consciente. 
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CCE alugada por quase R$1 milhão se 
transforma em Centro de Cobras e Enganos 

ADCAP participa de eleições mesmo
sem representar os trabalhadores

FIQUE 
LIGADO

 PLR  – Próxima audiência marcada para o dia 09/05/2016. ECT tenta justificar o não 
pagamento aos trabalhadores dos lucros e resultados apresentando o acordo feito 
com a FINDECT. 

 Licença paternidade – Impasse jurídico adia o gozo da licença paternidade de 20 
dias nos Correios. 

 FENTECT – A audiência do pagamento do Adicional de Atividade de Distribuição 
e/ou Coleta Externa (AADC) para os empregados motociclistas foi remarcada para 
22/04 (sexta-feira), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) – Brasília.   
Processo nº 1534-23.2015.5.10.0010 

 Cobranças indevidas da  Postal Saúde  – Descontos em folha de pagamento. 
Denuncie qualquer cobrança extra.


