
As leis trabalhistas falam de cartão de 
ponto manual ou computadorizado. Na 
ECT estão enganando os trabalhadores 
com o SGDO fingindo ser cartão de pon-
to eletrônico. O “fiscalizador” só tem um 
objetivo, monitorar os passos dos car-
teiros. A ECT tenta de má fé prejudicar 
os trabalhadores. Precisamos usar tal 
ferramenta a nosso favor: Cumpra sua 
jornada de 8 horas de trabalho, tire seu 
horário de almoço todos os dias, vá para 
o distrito com calma, não trabalhe cor-
rendo, converse com os clientes quando 

eles lhes pedirem qualquer informação. 
Lembre-se, antes você chegava do dis-
trito e saia depois da sua jornada de 
trabalho e esse tempo nunca era con-
tabilizado. Se você passar do horário o 
SGDO pode ser usado para comprovar 
horas extras, desde que não ultrapasse 
três meses, que é o tempo que as infor-
mações ficam arquivadas no sistema. 

Ora se é para contribuir no cumpri-
mento da jornada de trabalho, então to-
dos os funcionários deveriam utilizar tal 
mecanismo. Se é apenas para os cartei-

ros, já se configura em discriminação. Os 
advogados do SINCOTELBA estão ava-
liando o que pode ser feito juridicamen-
te contra O SGDO enquanto mecanis-
mo assediador. Todas as ferramentas 
opressoras são instaladas na calada da 
noite, surpreendendo aos trabalhado-
res e ao sindicato, sem diálogo, sem co-
municação e com objetivos totalmente 
escusos. Enquanto não houver uma 
definição jurídica sobre o SGDO, os car-
teiros devem utilizá-lo cumprindo inte-
gralmente a sua jornada de trabalho.
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O ACT 2015/2016 e os anteriores, tem 
uma cláusula que coíbe o ASSÉDIO con-
tra os trabalhadores dos Correios. Na 
DR/BA os gestores se põem acima da 
lei. Terra de ninguém, onde cada gestor 
faz o que quer.  Só não dá para enten-
der  porquê a direção da DR/BA fecha os 
olhos para os casos de assédio. 

A cidade de Itabuna era conhecida 
pelas fazendas de cacau. Nessas fazen-
das os coronéis do Cacau se sentiam 
reis. Hoje é conhecida como a terra do 
assédio moral. Será que esse gestor 

pensa que é algum coronel e o Correios 
é sua fazenda de cacau?

Será que o gestor do CDD/Itabuna já 
leu o acordo coletivo de trabalho? Sub-
mete os trabalhadores a ameaças, pres-
são psicológica, humilhação e persegui-
ção. O medo impera no lugar do respeito 
e o clima organizacional está um caos.

O SINCOTELBA acompanha e faz a 
denúncia. O gestor não cumpre com as 
normas do Acordo Coletivo, impõe suas 
próprias regras, passa por cima da CLT e 
só usa o GRITO quando deveria dialogar. 

Trabalhador não sofra calado, não 
permita ser sufocado. Não tenha medo 
e denuncie sua chefia se você se sen-
te ameaçado. Consiga provas da sua 
denúncia, anotando datas e horários 
em que você foi assediado, e obtenha 
assinaturas das testemunhas imedia-
tamente. Faça um histórico das inves-
tidas da chefia, assim os advogados e o 
SINCOTELBA poderão te ajudar. Vamos 
lutar contra esta prática. 

Sincotelba na luta por melhores con-
dições de trabalho de seus associados.

Gestor age com política 
de opressão em Itabuna 

SGDO NÃO É PONTO ELETRÔNICO, E SIM 
UMA ARMA CONTRA O TRABALHADOR

Outubro Rosa TODOS NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA!
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Assaltos, explosões, assassinatos 

PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
DOS CORREIOS NA MIRA DO MPU E MPT 

Várias ocorrências de ataques às agên-
cias dos Correios no interior da Bahia, 
tem gerado um clima de pânico entre 
os atendentes e grandes transtornos 
aos clientes. Diferentes modalidades 
de violência são utilizados nos assaltos, 
sejam elas: sequestros de funcionários 
e familiares, explosões das unidades, 
ameaças com armas de fogo, tiros e 
agressão física. De dia, noite ou na ma-
drugada, para os assaltantes não exis-
te tempo ruim.  Agências cheias ou va-
zias, tanto faz. Com ou sem resistência 
dos trabalhadores e clientes, todos são 
alvo fácil para os bandidos. 

Num curto levantamento de dados 
contabilizamos diversos assaltos: São 
José da Vitória  - 21/05 com assassinato 
de um policial; Adustina – 15/07; Sape-
açu -28/08; Serra Preta – 01/09; Luís 
Eduardo Magalhães -o4/09; Ibotirama 
– 04/09; Marcionílio Souza – 09/09; 
Nova Viçosa – 05/10; Serra do Rama-

lho, Coribe, Cristópolis, Irajuba - todas 
em 09/10; Iguaporã - 15/10; Água Fria 
14/10 com um atendente comercial 
baleado. A Ac/Bairro  Departamento 
em Vitória da Conquista já sofreu 19 
assaltos. A AC/Malhado em Ilhéus teve 
3 (três) assaltos  em menos de 20 dias 

Além do risco à suas vidas, os tra-
balhadores e clientes sofrem tendo o 
atendimento transferido para cida-
des nem sempre tão próximas.  A AC/
Jaborandi sofreu tentativa de assalto 
depois de passar a atender os clientes 
da Ac/Coribe cujo atendimento estava 
suspenso por causa do assalto. 

Depois de várias denúncias junto aos 
órgãos fiscalizadores sobre as péssi-
mas condições do meio ambiente de 
trabalho, o MINISTÉRIO PÚBLICO FE-
DERAL –MPU, autuou o CDD/Teixeira 
de Freitas.

A direção do SINCOTELBA, numa 
atitude firme e atuante já conseguiu 
interditar cinco unidades dos correios 
por falta de condições de meio ambien-

te de trabalho. Depois do ED. Sede na 
Pituba autuado pelo Ministério Públi-
co do Trabalho, chegou a vez do CDD/
Teixeira de Freitas, dessa vez uma ação 
conjunta com o MPF. Quase tudo en-
contrado na unidade fere a legislação 
trabalhista e a NR 15 e 17: Fiação da 
rede elétrica exposta, extintores insu-
ficientes, ventilação inapropriada, bici-
cletas sucateadas, local com aparência 

de aterro sanitário. Com a interdição 
a carga está parada e será transferida 
para outras unidades. As consequên-
cias da má administração na DR/BA 
agora veem à tona. 

Esta é mais uma vitória dos traba-
lhadores, que sabem que podem con-
tar com o SINCOTELBA para defender 
os seus direitos – Independência para 
lutar, Só a luta muda a vida.

Sincotelba ganha processo 
(000352-70. 2012.5.05.0034) 
obrigando a ECT a colocar em   
60 (sessenta) dias em todas 
as unidades Banco Postal:  
porta giratória, instalação de 
alarmes com detector de metais, 
Sistema comunicação com 
órgãos públicos, contratação de 
vigilância ostensiva e transporte 
de valores e plano de redução 
dos riscos vivenciados pelos 
carteiros na entrega de catões 
de crédito, talões de cheque e 
objetos de valor, com multa de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 
cada dia de atraso e por cada 
descumprimento. 
Esse é o nosso objetivo, defender 
todos os trabalhadores e garantir 
que haja segurança em todas as 
unidades dos Correios.

ESSE É O CENÁRIO COMUM NAS AGÊNCIAS 
DOS CORREIOS NO INTERIOR DO ESTADO
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