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O estágio crítico na qualidade dos ser-
viços dos Correios em Alagoinhas, cida-
de localizada a 110 km da capital baiana, 
é o reflexo da falta de compromisso da 
direção da estatal em todo o estado 
da Bahia.

  Cumprimento de prazo nas entre-
gas de encomendas, contratação de 
efetivo para suprir a demanda opera-
cional  e reforma nas unidades, além do 
cumprimento dos dispositivos legais e 
respeito aos clientes, há muito tempo 
deixaram de ser prioridades para a ECT. 
Só no Centro de Distribuição Domiciliá-
ria Alagoinhas, a falta de mão de obra, 
no primeiro semestre de 2016, ultra-
passa  a cifra de 10 (dez) funcionários. 
O mau cheiro decorrente da falta de 
funcionário para fazer a limpeza, fal-
ta de climatização, pisos irregulares, 
rachaduras e fiações expostas agrava 
ainda mais o caos na cidade. Enquanto 

isso, a ECT que desembolsa quase R$ 
1 milhão no aluguel de um prédio ter-
ceirizado na Via Parafuso, em Salvador, 
argumenta não ter dinheiro.     

Por conta disso, a população pre-
judicada reage com ameaça de agres-
sões físicas e psicológicas a carteiros e 
atendentes comerciais. Na última quar-
ta-feira (08.06), os diretores Edvaldo 
Pereira e Ismael Costa representando 
o Sincotelba, ouviram os(as) trabalha-
dores(as), distribuíram carta aberta nas 
sinaleiras do município  e denunciaram, 
através da  imprensa local, os desman-
dos da ECT rumo à privatização daque-
la que já foi a mais confiável empresa 
brasileira.

ATRASO NA REFORMA
O projeto de reforma e ampliação na 
agência do município, anunciado pela 
ECT, em 2015, após interdição da Defesa 

Um ano depois: população sofre por descaso 
da ECT após Interdição pela Defesa Civil

A L A G O I N H A S

Civil, solicitada pelo Sincotelba, sequer 
saiu do papel. As providências sinalizadas 
pelo Sincotelba para os problemas do CDD 
e AC através dos ofícios 00128/02/2015, 
677/07/2015, 690/08/2015, 01029/11/2015 
e 01030/11/2015 não foram feitas. Por-
tanto, a entidade sindical está tomando 
todas as tentativas de sanar os proble-
mas. Se a ECT não apresentar as solu-
ções para as questões apresentadas, 
Alagoinhas vai parar por tempo inde-
terminado.

13/06/2016, segunda-feira
17h30 - primeira chamada como maioria do associados
18h30 - segunda chamada com qualquer número
Praça Graciliano de Freitas, nº 23 - Centro / Alagoinhas
Informe sobre o impasse das péssimas condições de trabalho imposto pela DR/Ba  *** 
Deliberação sobre a deflagração ou não de greve geral com paralisação imediata das 
atividades por prazo indeterminado a partir de 00 horas do dia 14 de junho de 2016

Quando:
Horário:

Onde:
Pauta:

     

ASSEMBLEIA GERAL
E X T R A O R D I N Á R I A 13/06



Trabalhadores(as) presentes em as-
sembleia no dia (02/06) no Sincotelba, 
aprovaram por unanimidade a presta-
ção de contas referente ao exercício 
financeiro do segundo semestre de 
2015. Os números relacionados às des-

pesas e às receitas foram apresentadas 
e esclarecidas pelos diretores do Con-
selho Fiscal, Anderson Silva, Verivaldo 
Souza, Adailton Fiuza, Lázaro Santos. 
Durante assembleia foi eleita a delega-
ção que representará a Bahia no XXXIII 

Conselho Nacional dos  Representan-
tes dos Trabalhadores dos Correios 
(CONREP) entre os dias  7 e 9 de julho, 
em Luziânia - Goiás.  O CONREP deba-
terá os rumos da Campanha Salarial 
2016/2017.

As diretoras da pasta de Mulheres, Sandra 
Balbino e Eva Copque, em nome de toda 
diretoria do Sincotelba agradecem a to-
das as ecetistas presentes no X Encon-
tro Estadual de Mulheres Ecetistas da 
Bahia no último dia 05/06 em Salvador. 

O evento debate a questão e o papel 
da mulher na sociedade e nos Correios. 
Participaram mulheres do interior e da 
capital. Debates com representantes do 
meio politico e sindical. Durante o en-
contro foram eleitas as delegadas que 
representarão a Bahia no XIX Encontro 
Nacional de Mulheres Ecetistas em 
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Prestação de contas é aprovada
por unanimidade em assembleia

Encontro Estadual de Mulheres
reuniu trabalhadoras de todo estado

FIQUE 
LIGADO

 Sincotelba ganha ação na justiça contra ECT – Atendente comercial associada 
do Sincotelba ganha processo contra a ECT e desde abril de 2016  recebe 
incorporado  no contracheque a pensão judicial equivalente a 100% da sua 
remuneração.  Além disso, fará jus às demais verbas garantidas em seu processo. 

 Admitidos antes de 1988 pode pedir na justiça incorporação de valor 
de vale refeição da ECT – Os associados devem enviar ao Sincotelba cópias 
dos seguintes documentos: contracheques anteriores a 1988, Registro Geral 
(RG), Cadastro de Pessoa Física(CPF) e comprovante de residência. Caso os(as) 
funcionários(as) não tenham guardado, os contracheques do período podem ser 
solicitados no setor de recursos humanos(RH) dos Correios em Salvador. 

Luziânia nos dias 5 e 6 de julho. É a partir 
do encontro que é construída a pauta de 

reinvindicações das trabalhadoras e dá 
inicio a campanha salarial.
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