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CAMPANHA SALARIAL 2016-2017

	Reajuste de 15% geral nos salário considerando a inflação do período;

	R$ 300 reais de aumento linear nos salários;

	Vale alimentação de 45,00 facial;

	Vale cesta de R$ 400,00;

	Demais benefícios reajuste de 15%

ÍNDICE ECONÔMICO

Principais pontos da
pauta de reivindicação

O Sincotelba recebeu, em 20.07, denún-
cias da articulação orquestrada pelo ge-
rente  do CEE-Salvador para rebaixar as 
notas de avaliação do Gerenciamento 
de Competência e Resultados(GCR) dos 
Empregados em represália às reivindi-
cações feitas pelos trabalhadores para 

melhorar as condições de trabalho na 
unidade. Segundo informaram os ece-
tistas lotados no local, (que preferem 
não se identificar por medo de represá-
lia) a gestão tenta atribuir aos trabalha-
dores a responsabilidade pelos resíduos 
qualificados, isto é, os objetos não en-
tregues por falta de tempo. O Sincotel-
ba entende ser uma provocação e vai 
organizar uma grande greve por tempo 
indeterminado, caso a promessa de re-
baixar as notas dos trabalhadores seja 
colocada em prática.

Na verdade, eles não estabelecem 
um horário limite para corte da carga. 
Equipamentos sem condição de uso 
comprometem o bom andamento do 
serviço; empilhadeiras e veículos sem 
freio, sistema SRO lento, falta de es-
paço são exemplos do caos em um dos 
maiores Centros de Entregas de Enco-
mendas do Brasil. Com o fim da triagem  
da carga se dá entre 11h e 12h  qual re-
sultado seria possível senão faltar tem-
po para efetuar distribuição externa, 
senhor gerente? 

Trabalhadores são ameaçados de ter avaliação de 
desempenho rebaixada por gestão do CEE–SSA

GCR 

Sincotelba pede unidade 
para greve por tempo 
indeterminado caso o 
abuso se concretize



Em 10.06, mais uma agência dos Cor-
reios foi interditada na capital baia-
na. Dessa vez, a população vítima da 
incompetência da Direção da estatal 
no estado foi a do bairro do Cabula. 
Com essa postura, a empresa deixa de 
cumprir sua missão (Fornecer soluções 
acessíveis e confiáveis para conectar 
pessoas, instituições e negócios, no 
Brasil e no mundo) e, com isso, penali-

za a população que depende dos servi-
ços da ECT naquela região. 

A única informação à população, so-
bre o ocorrido, é o lacre de interdição afi-
xado pela  Superintendência de Controle 
e Ordenamento do Uso do Solo do Mu-
nicípio (SUCOM) afixado na entrada do 
estabelecimento. O órgão é responsável 
por fiscalizar os cumprimentos das nor-
mas relativas ao uso e ocupação do solo 

no município de Salvador.  Será que a cul-
pa é do trabalhador, Guilherme Campos?

Sancionada pela presidente Dilma Rou-
sseff, em 8 de março, a lei que amplia 
período de licença paternidade de 5 
para 20 dias permanece ignorada pela 
direção da Empresa Brasileira de Cor-

reios e Telégrafos (ECT) quatro meses 
após publicação no Diário Oficial. Os 
Correios negam o benefício aos tra-
balhadores argumentando não fazer 
parte do programa Empresa Cidadã do 
governo federal. Regulamentado em 
2010, pelo governo, o programa am-
pliou o prazo da licença-maternidade 
das trabalhadoras do setor privado de 

quatro para até seis meses. Também 
isenta de impostos as empresas que 
aumentam licença paternidade dos 
empregados de 5 para 20 dias.  

Para garantir esse direito aos seus 
empregados basta a ECT solicitar a ade-
são ao programa pelo site http://zip.net/
bds0RW da Receita Federal. Fazendo 
isso, ganharão  a empresa, o pai e o bebê.
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Mais uma agência dos Correios interditada na Bahia

ECT reconhece que não é uma empresa cidadã
para negar prorrogação de licença paternidade

FIQUE 
LIGADO

 ATENDIMENTO JURÍDICO EM FEIRA DE SANTANA COMEÇA DIA 25
 A partir do dia 25 de julho, os trabalhadores(as) de Correios de toda a região 

metropolitana de Feira de Santana podem contar com Assistência jurídica com os 
advogados do Sincotelba, Roberto Caldas, Mauro Menezes & Advogados. 

 O atendimento será na última segunda-feira de cada mês, das 9h às 12h, no 
Sindalimentação, Rua Manoel Alves Pereira, 379 - Capuchinhos, Feira de Santana - 
Ba. Próximo a Lanchonete Coelho

 BOLSAS EAD DE 30% – Sincotelba disponibiliza aos seus associados 120 bolsas 
de graduação e 33 de pós na Faculdade de Ciência da Bahia – FACIBA.  As bolsas é 
de 30% de descontos e os curso são 100% à distância. Os interessados devem 
retirar o vale bolsa no Sincotelba – Rua dos Bandeirantes, 17 Matatu. Qualifique-se!

 TEIXEIRA DE FREITAS – Cobrar é fácil; mostrar na prática, além de ser impossível, 
nenhum gerente quer. Sabendo disso, o ex-chefe do CDD-Teixeira de Freitas, 
depois de “morder a boca”, por assediar os trabalhadores, está de licença médica 
e foi embora para o INSS, segundo os ecetistas da unidade! Cadê o exemplo na 
prática, sr. gerente? É Deus pra si e diabo para os outros?!

DENÚNCIA

Decisão só reforça
o que os ecetistas já 
sofrem na prática
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