
Filas enormes, agências lotadas, falta 
de funcionários, péssimas condições 
de trabalho e insegurança marcam 
o drama vivenciado diariamente por 
quem é atendente comercial na ECT. 
Temos visto na DR/BA um verdadei-
ro desmonte da rede de atendimen-
to das agências próprias. Baixa dos 
Sapateiros, Plataforma, São Marcos, 
Fórum Teixeira de Freitas, Juizado Es-

pecial Federal, simplesmente foram 
fechadas. Isso sobrecarregou as agên-
cias próximas, enquanto os trabalha-
dores das unidades fechadas foram 
esquecidos num canto qualquer. Os 
atrasos, não pagamentos e renovação 
dos aluguéis é um verdadeiro mas-
sacre dos trabalhadores. Exaustos e 
insatisfeitos os atendentes comer-
ciais só recebem cobranças de me-

tas e retirada de direitos. Sem tem-
po de usarem o banheiro ou uma 
pausa para lanche, alguns sequer 
almoçam. Até quando isso vai durar? 
O Sincotelba não vai esperar o adoeci-
mento geral desses profissionais. Co-
bramos providências imediatas, pois o 
caos domina em todas as agências e 
é preciso dar um basta em tanto so-
frimento. 

Atendentes comerciais
são massacrados nas agências 
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No dia 26 de outubro a ECT pediu 
adiamento, suspendendo a audiên-
cia inaugural de conciliação do AADC 
(adicional de atividade, distribuição e 
coleta). Utilizando o pretexto de não 
ter sido notificada no prazo mínimo 
de 20 dias, a manobra da empresa é 
adiar ao máximo o reconhecimento 
da sua responsabilidade em fazer o 
pagamento do AADC nos termos da 
tutela ganha pela FENTECT. Nesse 
sentido estamos aguardando que no 

dia 09/11/2015 sejam feitos os paga-
mentos do adicional aos motociclis-
tas conforme determinação judicial 
no caso da ECT não ter recurso aceito 
pelo tribunal. Se perder e resolver não 
pagar, a pena é uma multa diária de 
R$10.000,00. Não vamos abrir mão 
do nosso direito, pois a lei reconhece 
que os adicionais são de naturezas dis-
tintas, logo o carteiro motorizado faz 
jus ao AADC e ao Adicional de pericu-
losidade. Nova audiência foi marcada 

para dia 15 de dezembro às 8 horas, 
anote o número do processo e acom-
panhe essa luta: processo nº 0001534- 
23.2015.5.10.0010 VÁLIDO EM TODO 
TERRITÓRIO NACIONAL. Lembre-se, 
só luta muda a vida. 

Em relação ao processo movido 
pelo Sincotelba, estamos aguardando 
o posicionamento da ECT, visto que a 
audiência em Salvador esta marcada 
para o dia 04 de dezembro ás 10 horas, 
sob número: 00380-14.2015.5.05.008.

Prazo para ECT efetuar pagamento
do AADC vence em 9 de novembro

Novembro AZUL,
a vez dos homens

Novembro é escolhido mundialmente para conscientização 
de homens do mundo inteiro sobre a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e  
de várias outras doenças. Vamos nos cuidar.



Rua dos Bandeirantes, 17 Matatu de Brotas, Cep:40255-120, Salvador/BA.
Telefones: 3321-1713/3321-0404/3266-1024    FAX: ramal - 23
E-mails:  diretoria@sincotelba.org.br e relacoespublicas@sincotelba.org.br

Presidente: Josué Canto     Diretores Relações Públicas: Alex Damasceno e Ivan Santos
Jornalista responsável: Thais Teles MTB 4343/BA    Diagramação: Márcio Klaudat
Tiragem: 2.000 exemplares  

EXPEDIENTE   |   SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ESTADO DA BAHIA

SOCORRO! RECEBI UMA SID, O QUE FAÇO?

FIQUE
LIGADO

O regime de escravidão no Brasil foi en-
cerrado oficialmente com a assinatura 
da LEI AÚREA, mas dentro dos Correios 
a política de punição arbitrária e pesa-
da tem ditado as regras.  Existe tanto 
manual que nem mesmo os gestores 
sabem o que diz cada um. Aos carteiros/
MANDIS, atendentes/MANCAT e OTTS/
MANENC. Pura ilusão, pois apesar das 
divisões, o cargo amplo AGENTE DE 
CORREIOS, imposto pelo PCCS 2008, as 
atribuições de cada um se confundem 
no MANORG. Infelizmente por conta 
disso, temos visto um derrame de SID, 
ou seja, processo administrativo.  Hoje 
a SID substituiu a SIE. A vantagem da 
antiga SIE (solicitação de informação ao 
empregado) era a possibilidade de tudo 
ser resolvido dentro da própria unidade 
e algumas vezes, a punição não passava 
de uma advertência verbal.

Enquanto a SID (SOLICITAÇÃO de 
DEFESA), mais dura e cruel, impõe ao 
trabalhador punições pesadas, tiram 

COMPLEMENTO DO POSTALIS
•	 Se	você	estiver	afastado	e	aguarda	a	perícia	do	INSS,	não	fique	no	limbo	(sem	

receber do INSS ou dos CORREIOS). Encaminhe o protocolo de agendamento 
da	perícia	ao	POSTALIS	e	receba	um	complemento	do	salário	enquanto	espera	
dar entrada no benefício. Antes o POSTALIS só fazia o complemento depois da 
realização da perícia.  

USO DA MATRICULA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES
•	 Para	a	ECT	os	funcionários	não	passam	de	simples	números.	Não	permita	que	

alguém,	mesmo	um	amigo	ou	amiga,	utilize	a	sua	matrícula	para	fazer	qualquer	
serviço. Só ponha sua matrícula em documentos, computador, LOGIN ou LOEC 
(lista	de	objetos	entregues	ao	carteiro)	se	de	fato	você	for	o	responsável	ou	estiver	
trabalhado	com	isso.	Caso	ocorra	qualquer	problema,	no	futuro	ninguém	vai	lembrar	
que	foi	um	empréstimo	e	você	será	penalizado	por	qualquer	erro.		

parte da sua renda, pois determina 
suspensão. Além disso, o trabalhador 
já é considerado culpado mesmo sem 
a finalização do processo. Os gestores 
da DR/BA se sentem todos poderosos e 
utilizam a SID como uma chibata mar-
cando o corpo dos trabalhadores. 

Quando você receber uma SID, 
não responda sozinho. Procure 
o Sincotelba e lembre-se, é 
essencial garantir que suas 
alegações estejam embasadas 
nos diversos manuais utilizados 
pela ECT.


