
É GREVE!

Em assembleia realizada no dia 25/08, os trabalhadores apro-

varam por unanimidade o indicativo de greve para o dia 

01/09/2022. Diante da intransigência da ECT na negociação 

coletiva, não restou outra alternativa, se não a greve. A vigên-

cia da sentença normativa foi até o dia 31 de julho e com isso a 

direção dos Correios tem penalizados os trabalhadores com 

retirada de direitos.  A melhor resposta para essa arbitrarie-

dade é a greve.

O TST apresentou no dia 25/08/2022, a proposta que foi 

apresentada a ECT e aos Sindicatos dos Correios do Brasil, 

através de uma reunião ocorrida entre TST, FINDECT e ECT. 

A Empresa tem até segunda,  dia 29/08/2022, para se mani-

festar se aceita a proposta e os Sindicatos tem até  quarta, 

dia 31/08/2022.

Caso a empresa insista em não querer negociar e garantir os 

direitos da categoria os trabalhadores estão dispostos parar 

as unidades. 

Venha junto com o Sincotelba defender a bandeira de luta da 

categoria!

Sindicato forte é aquele que trabalha junto com sua base.

TRABALHADORES DOS CORREIOS UNIDOS, JAMAIS 

SERÃO VENCIDOS!

Atualização dos processos mais
procurados pelos trabalhadores  

Em reunião extraordinária ocor-

rida no dia 20/9, o Conselho de 

Administração (CA) aprovou o 

pagamento da PLR/2021 para o 

dia 30/09/2022.  A consulta dos 

valores está disponível no siste-

ma Serviço de Gestão de Pessoas 

(SEGEE), menu empregado, 

opção Simulador da PLR.  

Não justifica em 2022 os traba-

lhadores receberem uma PLR 

menor, pois além do número de 

funcionários ter sido drastica-

mente reduzido e depois de vári-

os benefícios terem sidos retira-

dos, tais como:  70% das férias; o 

exame periódico completo, (ago-

ra o ASO) é feito apenas com 

questionário; ticket peru; com-

partilhamento e mensalidade no 

plano de saúde.

Não investem nos funcionários, 

sucateiam a empresa e de forma 

muito estranha anunciam o maior 

lucro dos últimos 20 anos.  Assim, 

passados nove anos, os trabalha-

dores do Correios recebem uma 

PLR menor que em 2013, quando 

o menor valor de cada funcioná-

rio foi de R$ 614 e o maior R$ 711.

No tempo que “dava prejuízo”, 

a PLR era maior. Depois de uma 

live na qual o presidente Bolsona-

ro anunciou que os Correios 

pagariam uma PLR de R$1800,00, 

a piada de mau gosto ficou na 

conta dos trabalhadores, depois 

de quase dez anos a média da 
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A Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) determi-

nou, em julho, que os benefi-

ciários de planos de saúde 

terão direito a consultas e ses-

sões ilimitadas com psicólo-

gos, fonoaudiólogos, terapeu-

tas ocupacionais e fisiotera-

peutas. A agência informou 

que a medida vale para pes-

soas com qualquer diagnósti-

co e que tenha recomenda-

ção de um médico assistente. 

A nova regra já estar em vigor 

e é aplicada a pacientes com 

qualquer doença ou condição 

de saúde listada pela Organi-

zação Mundial da Saúde 

(OMS), como esquizofrenia, 

paralisia cerebral e síndrome 

de Down.

Os trabalhadores que tive-

rem alguma diculdade 

para ter acesso aos serviços 

da Postal Saúde devem pro-

curar a ouvidoria do plano, 

solicitar o número do proto-

colo e ano-

tar  e caso 

não resol-

va, entre 

em conta-

to com o 

S inco te l-

ba já com 

o protoco-

POSTAL SAÚDE TEM 
QUE DISPONIBILIZAR 

CONSULTAS ILIMITADAS 
PARA DIFERENTES ÁREAS

 CONFRATERNIZAÇÃO 
FORTALECE LUTA 

DA CATEGORIA 

Sincotelba junto com os trabalhadores

participaram no dia dos

estudantes, 11/08, do Ato em defesa 

da democracia e educação. 

 
SINCOTELBA ORIENTA OS TRABALHADORES 

A BUSCAR ORIENTAÇÃO JURÍDICA  

“Brasil: 200 anos de (in)dependência para quem?” esse é o lema do 28º grito 

dos excluídos e das Excluídas que acontece no dia 7 de setembro, em todo Bra-

sil. O Sincotelba convida os trabalhadores e trabalhadoras para ocuparem as 

ruas de Salvador contra a retirada de direitos. Um grande ato está programan-

do com a participação da CUT, centrais Sindicais, movimentos sociais, entida-

des sindicais, lideranças políticas 

“Estamos em ano de eleição e 

precisamos escancarar a nossa 

insatisfação com o atual governo 

que só retira direitos da classe tra-

balhadora enquanto faz agrado 

aos empresários.  O Grito dos 

Excluídos é uma excelente oportu-

nidade para levantar as bandeiras 

de luta da categoria de Correios”, 

disse Josué Canto.  

Fique atento aos nossos canais 

de comunicação para saber o 

local e hora do evento. 

Juntos Somos Fortes!

 SINCOTELBA CONVOCA OS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

PARA O 28º GRITO DOS EXCLUÍDOS 
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Depois de dois anos sem nenhuma socialização por 
conta da pandemia, o Sincotelba promoveu no dia 
07/08, no Clube do GRECOS, uma confraternização 
para os trabalhadores e familiares de Salvador e 
região metropolitana. “Foi uma festa linda de família. 
Os trabalhadores estavam precisando de um dia de 
relaxamento. É muita luta que estamos enfrentando e 
um evento como esse ajuda a categoria a recarregar 
as baterias. Por isso, pensamos no bem estar dos tra-
balhadores e realizamos esse evento”, disse Josué 
Canto, presidente do Sincotelba.

O evento ainda contou com a participação do depu-
tado Federal, Zé Neto e do candidato a deputado esta-
dual Valdemir Medeiros. 
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 SINCOTELBA CONVOCA OS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
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Eles contra os Correios. Eles VOTARAM 
são a da privatização dos CorreiosFAVOR 
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