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Motivos não faltam para os trabalha-
dores cruzarem os braços e decretarem 
uma greve geral por tempo indetermi-
nado em todo Brasil. Ameaças de de-
missão motivada; suspensão de férias 
e horas extras; fechamento de agências 
e falta de segurança; Fusão de unidades 
operacionais; Pessímas condições de 
trabalho; privatização; falta de efetivo; 
DDA; OAI; CDD Virtual, Reforma Traba-
lhista e Previdenciária são alguns dos 
problemas que tem tirado o sono dos 
Ecetistas ultimamente.

Preocupados com esses ataques da 
ECT, o Sincotelba tomou a iniciativa e 
chamou os sindicatos de Correios de 
todo país para traçarem ações imedia-

tas e mais efetivas contra a retirada de 
direitos dos trabalhadores. A FENTECT 
entendeu a importância do chamamen-
to e convocou em caráter de urgência 
representantes dos sindicatos filiados 
em cada estado para participar do XVIII 
Conselho de Representantes, CONSIN, 
dia 28 de março, em Brasília.

Para o presidente do Sincotelba e 
representante da Bahia no XVIII CON-
SIN, Josué Canto, a ECT quer privatizar 
e acabar de vez com os Correios. “É pre-
ciso manter as mobilizações e aumen-
tar nossa luta para que continuemos 
avançando nas conquistas. Ott’s, car-
teiros, atendentes e administrativos, 
têm que acordar para a realidade e ter a 

consciência de que só com lutas conse-
guimos mudanças. Não podemos ficar 
de braços cruzados esperando o pior 
acontecer. A hora de agir é essa, para 
que amanhã não seja tarde. Merecemos 
respeito”, diz Josué.

De 20 a 22 de março, a secretária da 
Fentect e diretora jurídica do Sinco-
telba, Lucila Correia esteve reunida 
em Salvador com Isabela (BA), Keila 
(BA), Irene (CAS), Edilene (PI), Ivone 
(MS), Ana (PA), Beatriz (PR) para 
deliberarem sobre o XX Encontro 
Nacional de Mulheres. 

Por unanimidade, no ano passa-

do as delegadas escolheram a Bahia 
para sediar o encontro que unificará 
a luta contra os ataques da empre-
sa, além de definir a pauta específica 
das mulheres na Campanha Salarial 
2017/2018. Para Lucila, o momento 
é de guerra e todas as mulheres são 
convocadas para as trincheiras da 
batalha: “Não podemos ficar inertes 

diante da retirada de direitos e co-
brança de mensalidades no plano de 
saúde, temos a obrigação de defen-
der a nossa família”, diz.

O XX Encontro Nacional 
de Mulheres Ecetistas 
acontecerá de 19 a 21 de 
maio, maiores informações 
no site da Sincotelba.

Mais uma vez Sincotelba sai na 
frente em defesa dos trabalhadores
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O presidente dos Correios - Guilherme 
Campos - fez mais uma provocação aos 
trabalhadores. Em comunicado envia-
do aos funcionários, a empresa infor-
mou, em 21.03, que vai suspender a 
concessão de férias entre  maio de 2017 
e abril de  2018. A alegação, segundo 
ele, é para “salvar a empresa”. O discur-
so de Campos é idêntico ao do ilegítimo 
governo de Michel Temer.

As ‘tais crises’ são sempre utilizadas 
como o pano de fundo para a retirada de 
direitos e garantias dos trabalhadores.

No caso do governo, ela serve ape-
nas para justificar as danosas reformas 
trabalhista e previdenciária. Na prática, 
porém, a ‘tal crise’ é ignorada quando 

o mesmo governo busca, em caráter 
emergencial, perdoar/presentear dí-
vida de R$ 100 bilhões das empresas 
telefônicas. 

E nos Correios a coisa não é diferen-
te. Enquanto Ott’s, carteiros, atenden-
tes e Administrativos serão sacrificados, 
com férias suspensas, os vice-presiden-
tes dos correios fazem tour pela Euro-
pa. A comitiva, que inclui Jorge Alberto 
Ribeiro Elias, Oscar da Costa Karnal, 
Adelino Cândido Rodrigues Santos e 
Jorge Eduardo de Araújo, passará pelas 
cidades de Leipzig (Alemanha), Aarhus 
(Dinamarca), Estocolmo (Suécia), Lon-
dres e Coventry (Inglaterra), segundo 
publicação no Diário Oficial da União 

SUSPENSÃO DE FÉRIAS
Funcionários sacrificados para salvar ECT da “crise”
e vice-presidentes fazendo tour pela Europa 

DENÚNCIA

de 13 de março de 2017. Tudo pago pela 
estatal e com autorização do próprio 
Guilherme Campos.

 AÇÃO INDIVIDUAL PARA RECEBIMENTO DO AADC – Os associados 
devem comparecer no plantão jurídico do sindicato (segunda-feira, das 
14 às 17h) ou no escritório Roberto e Mauro e Advogados - antigo Alino e 
Roberto - (segunda à sexta-feira, das 09 às 19h), portando os seguintes 
documentos:  FICHA CADASTRAL e FINANCEIRA / CÓPIA DA CTPS. No caso 
de impossibilidade de comparecimento, o trabalhador poderá encaminhar 
os documentos para o e-mail: renatap@robertoemauro.adv.br. Qualquer 
dúvida entrar em contato nos telefones: 4009-1310/1311.

 REUNIÃO DO COLETIVO NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR  
– Acontece entre os dias 05 e 06 de abril, em São Paulo, Reunião do Coletivo 
Nacional de Saúde do Trabalhador. Temas como Reforma Trabalhista e 
Previdenciária serão abordados durante o evento promovido pela Central 
Única dos Trabalhadores, CUT. O diretor da pasta de Saúde do Trabalhador 
do Sincotelba, Edvaldo Pereira, vai representar os ecetistas baianos.  

FIQUE 
LIGADO


