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Nos dias 26 e 27 de janeiro, em Brasí-
lia, aconteceu a 40ª Plenária Nacional 
dos Trabalhadores de Correios, na qual 
o membro da Comissão paritária Ed-
valdo Pereira, juntamente com os cin-
co delegados eleitos em assembleia 
para representar a Bahia, discutiram 
temas relevantes que estão afetando 
negativamente a vida dos trabalha-

dores. Destaques para as reformas da 
previdência e trabalhista que amea-
çam os direitos conquistados, além 
de assuntos específicos da ECT, como 
reestruturação/privatização (DDA, 
PDI, Contratação...), postal saúde. Os 
trabalhadores se mostraram prepa-
rados para recusar qualquer proposta 
de mensalidade no plano de saúde. 

Os escândalos de fraude e o alto cus-
to para manter a estrutura da Postal 
Saúde, estão sendo colocados nas 
contas dos trabalhadores. Diga não 
para o pagamento de mensalidades 
no plano de saúde. Não é o traba-
lhador quem deve assumir o rombo 
causado pela criação e má gestão da 
PostalSaúde. 

40ª Plenária Nacional discute
ações em defesa do plano de saúde

Sem êxito, ECT recua por não con-
seguir derrubar liminar movida pelo 
sindicato  que impedia a transferência 
dos operadores de triagens e trans-
bordo para o CCE , popularmente cha-
mado de “Carandiru”.  

Há oito meses, 113 OTT lotados em 
Feira de Santana foram surpreendi-
dos. Primeiro, por causa da extinção 
repentina do CTCE. Segundo, pela for-
ma desrespeitosa que a direção dos 
Correios, pretendia transferi-los para 
Salvador,  110km de distância. 

Sem levar em consideração, os 
familiares, os estudos, problemas de 
saúde, e a distância de deslocamento, 
a ECT demonstrou não se preocupar 
com o bem estar de seus funcionários.

Ao tomar conhecimento, o Sinco-
telba entrou com uma petição no PRO-
CESSO Nº 0000644-21.2016.5.05.0194, 
em Feira de Santana. Uma liminar con-
cedida pela Juíza da 1ª vara impediu o 
abuso da empresa. A convocação de 
assembleia manteve os trabalhadores 
mobilizados para uma possível defla-
gração de greve geral por tempo inde-
terminado. 

A DR-BA, solicitou apoio jurídico 
da Administração Central, em Brasília, 
mas não adiantou. Infelizmente, du-
rou 8 meses para a ECT entender que 
o bom senso e o respeito aos funcio-
nários eram a solução para o impasse. 
Com a mobilização mantida, Sincotel-
ba e trabalhadores, conquistaram uma 

vitória inédita no Brasil: a mudança de 
Função em Órgão Público. Com esta 
ação inédita, os OTTs foram realocados 
em outros cargos (Carteiros e Aten-
dentes Comerciais) e mantidos em 
suas respectivas regiões.

Essa é mais uma ação efetiva do 
Sindicato em defesa dos trabalhado-
res. Mas a nossa luta continua, porque 
só a luta muda a vida!

VITÓRIA INÉDITA NO BRASIL
Sincotelba garante permanência dos 113 OTTs 
do CTCE , na região de Feira de Santana



Com a isca de pagamento do Incenti-
vo Financeiro Diferido (IFD) por oito 
anos, o PDI é uma verdadeira armadi-
lha com o objetivo de demitir cerca de 
8 mil trabalhadores. Depois de muito 
sofrimento, nenhuma perspectiva de 
crescimento profissional, constantes 
assédios morais, péssimas condições 
de meio ambiente de trabalho e pro-
blemas de saúde, até os trabalhadores 
veteranos se juntam aos mais jovens 
no interesse em cair fora da ECT.  As-

sim listamos as pegadinhas que en-
contramos: 

1) A adesão ao PDI implica na extin-
ção do contrato de trabalho, a pedido, 
sem cumprimento de aviso prévio; 2) 
Em caso de ajuizamento de ação, exe-
cução ou procedimento judicial contra 
os Correios, será rescindida a adesão 
imediatamente; 3) Não haverá tributa-
ção para o FGTS e INSS, nem contribui-
ção para o Postalis; 4) Após o desliga-
mento, a manutenção do Postal Saúde 

só é possível para os trabalhadores que 
já estão aposentados ou se aposentam 
até a data do desligamento do PDI.

A decisão de aderir ou não no pla-
no é individual, o SINCOTELBA orienta 
a todos os trabalhadores que se en-
quadrem nos critérios do PDI e tive-
rem qualquer dúvida a procurarem 
o atendimento jurídico na sede do 
SINDICATO, toda segunda-feira, 
das 14h, às 17h e toda quinta-feira, 
das 10h às 12h.

Os concursados 2011 vivem um drama, 
que parece filme de terror. Uma parte 
está na lista de espera há mais de cinco 
anos, ansiosos para serem efetivados, 
e os que já foram contratados, além de 
não estarem enquadrados no plano de 
saúde, correm o risco de serem demi-
tidos pela ECT. Tudo isso por conta da 
reclamação (RCL 26186) que a empresa 
ajuizou no Supremo Tribunal Federal 

(STF), ou seja, a direção dos Correios 
busca na legislação do STF uma base 
para jogar todos na sarjeta. 

O desespero da atual gestão está 
cada vez mais visível. Ao extinguir o 
E-Sedex, deu o espaço da entrega 
E-commerce (comércio eletrônico) para 
a concorrência, aumentou o prazo de 
entrega dos serviços, implantou o DDA 
(Distribuição Domiciliar Alternada) e a 

OAI (Otimização de Atividades Internas) 
prejudicam muito a saúde dos trabalha-
dores, pois aumenta o tempo de triagem 
e ordenamento. Para completar que im-
por o pagamento de mensalidades do 
plano de saúde. Com essa gestão temos 
aprendido que as lições da faculdade e 
da pós graduação foram esquecidas, en-
quanto o terrorismo é o carro chefe das 
ações contra os trabalhadores.

 ÚLTIMA PARCELA DA GACT SERÁ INCORPORADA EM JANEIRO

 Conforme dispõe o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/17 - cláusula 65, 
ECT deve pagar a incorporação de R$ 50,00 de Gratificação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (GACT) ainda em janeiro de 2017. Além disso, 
mais 3% de reajuste salarial, sobre o salário de agosto de 2016, estão 
garantidos para o mês de fevereiro deste ano.
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