
ASSEMBLEIA
DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE

09/05 
SEGUNDA-FEIRA

GREVE GERAL DE 24H a partir de zero horas do dia 10/05 em defesa dos 
trabalhadores, organizada pelas Centrais Sindicais, e o que ocorrer, conforme 
o termo do Edital publicado no Jornal Tribuna da Bahia do dia 04/05/2016 

9 de maio de 2016, segunda-feira

Primeira chamada às 18h, com a maioria dos associados presentes;  
Segunda chamada às 19h com qualquer número presente.

Na Sede do Sincotelba, Rua dos Bandeirantes, 17, Matatu de Brotas

O Sincotelba convoca a todos(as) os(as) Ecetistas baianos(as) para a grande Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 09 de maio (segunda-feira)

Pauta:

Quando:

Horário:

Onde:

     

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

Nº58 ABRIL/2016

Excelente notícia para nós: ACC 
0000719-95.2015.5.05.0032 Ação so-
bre horas extras aos domingos e fe-
riados (Descanso semanal trabalhado), 
resultado da sentença publicado em 
03/05/2016.

O Sincotelba ajuizou ação coleti-

va em nome dos trabalhadores, cujo 
resultado foi procedente em 1ª Grau. 
A empresa pode recorrer, mas man-
teremos a sustentação em todas as 
instâncias. Pedimos aos trabalhadores 
para providenciarem um arquivo digi-
tal dos contracheques dos meses que 

trabalharam em domingos e feriados 
(repouso trabalhado), no período de 
JULHO/2010 até a presente data.  Pre-
cisaremos desse arquivo para facilitar 
os cálculos após o processo transitar 
em julgado, caso suba até o TST e seja 
mantida esta decisão.

Sincotelba ganha na justiça ação
sobre o descanso semanal trabalhado



Você que ingressou na ECT antes de 
janeiro de 1988, e recebeu o VALE-ALI-
MENTAÇÃO, tem a possibilidade de ter 
reconhecida a natureza salarial da par-

cela. Sendo reconhecida a sua nature-
za salarial, será incorporado ao salário, 
com reflexos nas demais verbas. Envie 
para o SINCOTELBA, cópias de contra-

cheques anteriores a 1988 e participe da 
ação coletiva.

   • A ação é apenas para associados.

O Sincotelba convoca a todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) de Feira de Santana 
para a grande Assembleia Geral Extra-
ordinária a ser realizada no próximo dia 
10 de maio (terça-feira), na Avenida 
Transnordestina, ao lado do CTCE/FEI-

RA, com primeira chamada às 17h com a 
maioria dos seus associados e segunda 
chamada às 18h com qualquer número; 
com a seguinte pauta: APROVAÇÃO OU 
NÃO DE GREVE GERAL POR TEMPO IN-
DETERMINADO A PARTIR DE 21h do dia 

10/05 em todas as unidades de Feira de 
Santana, considerando a proposta da 
ECT de extinção do CTCE/FEIRA e trans-
ferência dos trabalhadores, conforme o 
termo do Edital publicado no Jornal Tri-
buna da Bahia do dia 04/05/2016
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EXPEDIENTE   |   SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ESTADO DA BAHIA

SINCOTELBA move ação coletiva
de Incorporação do Vale Alimentação

Trabalhadores de Feira de Santana podem 
decretar greve a partir do dia 10 de maio

FIQUE LIGADO
 SINCOTELBA consegue na justiça liminar que suspende a transferência arbitrária de mães e pais de 

famílias do CTCE/FEIRA DE SANTANA para o CCE/SALVADOR até o dia 10/05, quando haverá audiência no 
Tribunal Regional do Trabalho em Feira de Santana para a juíza apreciar o caso. Com audiência marcada no 
Ministério Público do Trabalho no dia 12/05, a diretoria do Sincotelba está lutando para garantir a permanência 
dos trabalhadores na Princesinha do Nordeste.  

 FGTS – O Sincotelba moveu ação contra a Caixa Econômica Federal (CEF) visando corrigir o saldo do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor dos(as) associados(as). O processo referente a Ação Civil 
Coletiva tramitará na 13ª da Justiça Federal  com o nº 12829-80.2016.401.3300.   

 AADC – No último dia 02.05, na 8ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA), aconteceu a audiência 
referente ao Adicional de Atividade de Distribuição e Coleta (AADC) que visa a manutenção do pagamento 
equivalente a 30% sobre o salário dos(as) funcionários(as) motociclistas em atividade em toda a Bahia.  
O Sincotelba, através dos seus advogados do escritório Alino e Roberto, reiterou o pedido de tutela antecipada 
(liminar) para pagamento retroativo aos(às) motociclistas. Terminada a fase de audiências, o processo de  
nº 000380-14.2015.5.05.008, segue para julgamento da Drª Cinthia Aguiar. 

 Bolsas de estudo – Os Correios disponibilizam 105 bolsas de estudo para os(as) funcionários(as) até o dia 
09/05. Os interessados devem se inscrever no processo seletivo de bolsas nas modalidades pós-graduação, 
MBA e mestrado. Os selecionados receberão uma bolsa mensal de incentivo aos estudos e vão ganhar 
pontuação adicional como hora de treinamento. Para mais informações acesso nosso site: www.sincotelba.
org.br ou a IntranetAC.


