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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

(CIPA)?”, indaga. 
Diante desse cenário, o Sincotelba 

debateu em assembleia com os traba-
lhadores, dia 19/04, a necessidade de 

ampliar a arrecadação em 0,5% nas 
contribuições, para viabilizar essa con-
tratação. Por unanimidade, a proposta 
foi aprovada.

Nº78 SETEMBRO/2016

MAIS SAÚDE PARA OS ECETISTAS BAIANOS 

O Sindicato dos Trabalhadores em Cor-
reios e Telégrafos no Estado da Bahia 
– Sincotelba – deu mais uma demons-
tração de compromisso com a catego-
ria, ao contratar o médico do trabalho.  
Os atendimentos com o especialista 
começaram em 13.09 e serão exclusi-
vos para os (as) associados (as). Esse é 
mais um avanço do Sincotelba que vira 
realidade para  preservar os direitos e 
garantias dos trabalhadores.

Para o diretor de saúde do Sincotel-
ba, Edvaldo Pereira, não se pode aban-
donar o trabalhador à própria sorte e 
responsabilizá-lo pelo dano sofrido, 
como tenta fazer o médico do trabalho 
dos Correios. 

“A sobrecargas de trabalho, as con-
dições precárias das unidades  e a falta 
de treinamento, além da inexistência 
de ginásticas laborais para quem exer-
ce atividades repetitivas,  agrava ainda 
mais a saúde dos ecetistas em todo o 
estado”, conclui. 

Na visão do presidente da entida-
de, Josué Canto, o descaso da DR-BA 
com a saúde e a vida dos seus empre-
gados chega a preocupar. “Qual a ex-
plicação para os complexos operacio-
nais da Pituba e Via Parafuso (CCE), em 
Camaçari, permanecerem sem Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes 

Médico do trabalho já é realidade 
para associados do Sincotelba

Dois horários, em dias diferentes, 
foram disponibilizados para facilitar 
o atendimento de ott’s, carteiros, 
atendentes, administrativos e demais 
sócios.  As consultas serão na clínica 
Health Work , Av. ACM, nº 2671 – Edifício 
Bahia Center – salas 401/402, às terças 
pela tarde – das 13:30h às 15:30h e às 
sextas pela manhã, das 10:00h às 12:00h.

Agende a sua pelos telefones
(71) 3321-1713 / 3321-0404

Para quem ainda não é sócio, essa é a  
hora de imprimir a proposta no site 
www.sincotelba.org.br, preencher os 
dados, assinar e encaminhar para a Rua 
dos Bandeirantes 17, bairro de Matatu, 
Cep. 40255-120, Salvador, Bahia.
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“Se a empresa investir nela mesma, estará investindo também em nós. Precisamos de 

elevadores, veículos, equipamentos como paleteiras elétricas, computadores, impressoras 

e supervisores atentos às exigências da empresa, mas sensíveis às necessidades dos 

trabalhadores, dentre outras coisa. Vamos todos nos unir para fortalecer a nossa empresa.”

Mande seu texto pelo WhatsApp 71 99184-0015 ou
para nosso e-mail: relacoespublicas@sincotelba.org.brPARTICIPE DO ESPAÇO INTERATIVO!

CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

SINCOTELBA EM ILHÉUS

Representando os 26 sindicatos que 
aprovaram a proposta da ECT em as-
sembleia nos dias 14 e 16/09, a FEN-
TECT e FINDECT assinaram Acordo 
Coletivo de Trabalho 2016/2017 (ACT). 
A assinatura do ACT aconteceu no dia 
20.09, no Edifício Sede dos Correios, 
em Brasília. Ainda durante o evento, o 
presidente da ECT, descartou a Priva-
tização dos Correios enquanto Michel 
Temer estiver na Presidência.

Conforme acertado entre as partes, 
alguns pontos pendentes serão deba-

tidos constantemente entre empresa 
e a representação dos trabalhadores, 
como:

 Abono de dias em que houve greves/
paralisações locais e nacionais;

 Os 70% sobre o Abono Pecuniário 
de Férias;

 Extensão de licença paternidade 
de 5 para 20 dias;

 Reajustes nas funções (quebra de 
caixa/motorizado, entre outras),

 Realização de concurso público.

Após muitas mobilizações nas bases, 
a ECT viu que os trabalhadores estão 
unidos e continuam prontos para uma 
possível greve caso a empresa des-
cumpra o que está no Acordo Coletivo. 
A unificação nacional da categoria é 
elemento fundamental para barrar os 
ataques apresentados pela ECT. “Com o 
Estado de Greve aprovado em todas as 
bases sindicais, estamos prontos para 
lutar e avançar em novas conquistas”, 
garante Lucila Correia, secretária de 
mulheres da FENTECT.

O Sincotelba move ação contra o des-
caso da ECT em Ilhéus, cidade localiza-
da a 452 KM da capital baiana. O pro-
cesso nº 0000285-50.2016.5.05.0492 
distribuído na 2ª vara do trabalho do 
município, visa corrigir irregularidades 
ignoradas pela DR-BA, tais como: vaza-

mentos hidráulicos, infiltrações e clima-
tização inadequada na unidade. 
O jurídico do Sincotelba identificou 
também risco de acidentes graves aos 
46 trabalhadores que trabalham no lo-
cal. Segundo o diretor Joseval Cunha, 
que estará presente à audiência, a uni-

dade não possui saída de emergência 
e os veículos, sem manutenção ade-
quada,  não garantem segurança aos 
carteiros motorizados e à população. A 
audiência de instrução refere-se à Ação 
Civil Coletiva e está marcada para o dia 
29/09/2016, às 9h35.

Fentect assina ACT 2016/2017

Ação Civil Coletiva cobra da ECT 
melhores condições de trabalho


