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INFORMATIVO 
GRITO ECETISTA

JUÍZA DO TRABALHO INSPECIONARÁ 
UNIDADES DOS CORREIOS 

A vistoria que também tem 
a participação do SINTECT-RJ 
faz parte da ação civil pública 

que tem como objetivo 
investigar a real situação 

das condições de trabalho 
dos ecetistas

Em audiência realizada na 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no dia 06 de de-
zembro, a juíza Adriana Lima, definiu que visitará as unidades de Senador Camará, 
Realengo e Deodoro.

A visita está agendada para o dia 10 de fevereiro de 2017, e tem como caráter vis-
toriar as unidades e identificar possíveis irregularidades no ambiente de trabalho dos 
ecetistas. O SINTECT-RJ está produzindo uma análise constando dados sobre a real 
situação dos trabalhadores, o relatório, tem como objetivo ajudar na ação civil pública 
ajuizada pela Procuradoria Regional do Trabalho 1ª Região.
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Em mais uma vitória histó-
rica do departamento jurídi-
co do SINTECT-RJ, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª 
Região, manteve a sentença 
da Vara de Cabo Frio, e con-
denou a ECT a pagar indeni-
zação no valor de R$1000, 
mais multa prevista no Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT 
2016/2017). 

Na ocasião, a ECT puniu 
os trabalhadores por protes-
tar contra a interrupção do 
atendimento médico das clí-

Vitória dos Trabalhadores:

SINTECT-RJ, GANHA PROCESSO E ECT
TERÁ QUE PAGAR DANOS MORAIS 
AOS TRABALHADORES DA REGIÃO 
DOS LAGOS E SUL FLUMINENSE

O cotidiano dos trabalhadores da uni-
dade da Barra da Tijuca, não tem sido 
fácil: Sobrecarga de trabalho, falta de 
funcionários, ambiente insalubre, proble-
mas de iluminação e falta de segurança 
(dois arrombamentos em menos de três 
meses). 

O esgoto invadiu a garagem da uni-

Denúncia:

TRABALHADORES DO CDD BARRA DA TIJUCA ESTÃO 
ABANDONADOS PELA ECT

dade, e para chegar até os veículos de 
entrega, os ecetistas precisam passar no 
meio da água suja, correndo o risco de 
contrair doenças conforme explica a di-
retora do SINTECT-RJ, Débora Henrique:

“É lamentável o que está acontecendo, 
a empresa precisa tomar providências 
urgentes, é inadmissível que os trabalha-

dores fiquem expostos neste ambiente, 
vamos continuar pressionando até o pro-
blema ser resolvido”, ressaltou.

O SINTECT-RJ vai continuar acompa-
nhando o caso para que as leis traba-
lhistas sejam cumpridas e o trabalhador 
tenha condições dignas de exercer a pro-
fissão em um ambiente saudável. 

O SINTECT-RJ lamenta que durante o exercício da democracia que é 
o processo eleitoral para a disputa da gestão 2017/2021 do sindicato, 
forças políticas que deveriam ter como principal objetivo apresentar 
propostas para os ecetistas, utilizem de má fé para julgar a festa de 
confraternização de fim de ano dos funcionários do sindicato. Momento 
este, de descontração, amizade e companheirismo entre os trabalha-
dores que durante todo o ano contribuem para as lutas da categoria. 

Tradição difundida em todos os ambientes de trabalho no Brasil e 
ao redor do mundo. Com um histórico de lutas e conquistas ao lado 
da classe trabalhadora, e também de união com outras categorias, o 
SINTECT-RJ, tem orgulho de possuir uma política de transparência na 
luta pelos direitos trabalhistas, que tanto atende as reivindicações da 
categoria ecetista, como também, de seus funcionários terceirizados. 

É com respeito, consideração e de portas abertas a todos, que todo 
final de ano, agradecemos por meio dessa confraternização aos colabo-
radores que atendem os telefonemas, cuidam da nossa sede, recebem 
os trabalhadores, entre tantas outras tarefas necessárias para construir 
esse caminho pela conquista de direitos. Viva os trabalhadores!

DIREITO DE RESPOSTA: 
POLITICAGEM: CRIMINALIZAR FESTA 

DE FINAL DE ANO DOS TRABALHADORES É 
MAIS FÁCIL QUE APRESENTAR PROPOSTAS

nicas credenciadas pelo pla-
no de saúde, Postal Saúde. 
Na época os trabalhadores ti-
veram os dias de paralisação 
descontados no contrache-
que, agora, serão ressarcidos 
através de danos morais. 

A decisão beneficia os tra-
balhadores dos municípios de 
Cabo Frio, Arraial do Cabo, 
Araruama, Iguaba Grande, 
Búzios, São Pedro da Aldeia, 
Rio das Ostras, Carapeus, 
Conceição de Macabu, Quis-
samã e Macaé.


