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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

Muitos trabalhadores não sabem, mas 
somente os dispositivos legais e/ou o 
paciente podem autorizar o médico 
a colocar CID em atestados médicos. 
Você não é obrigado a revelar a ECT a 
sua doença. Não é uma decisão do mé-
dico ou do setor de RH. “Código de Ética 

Médica, capítulo X, Art. 117 proíbe aos 
médicos - Elaborar ou divulgar boletim 
médico que revele o diagnóstico, prog-
nóstico ou terapêutica, sem expressa 
autorização do paciente ou de seu res-
ponsável legal”.

Se o médico revelar o CID em atesta-
dos médicos está incorrendo na viola-
ção de segredo profissional (artigo 154 
do código penal) “Revelar alguém, sem 
justa causa, segredo, de que tem ciência 
em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação possa produ-
zir dano a outrem. Pena: detenção de 3 
(três) meses a 1 (um) ano ou multa”.

A decisão está em suas mãos. Só se 

for do seu interesse, autorize o CID no 
atestado. O setor de RH, sua chefia ou 
qualquer pessoa da ECT não podem re-
cusar o seu atestado alegando falta de 
CID. É a Lei. O Parágrafo Único do arti-
go 112 do código de Ética médica diz: “O 
atestado médico é parte integrante do 
ato ou tratamento médico, sendo o seu 
fornecimento direito inquestionável do 
paciente, não importando em qualquer 
majoração dos honorários”.

A ECT já foi notificada pela represen-
tação dos trabalhadores sobre a viola-
ção da lei quando exige dos funcionários 
atestados com o CID. O Sincotelba está 
na luta com você.
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Informativo da ECT é usado para coagir o trabalhador a não ir para a luta
O informe extra “Primeira Hora”, mas 
conhecido como “Mentira da Hora” no 
dia 10/08 (segunda-feira) estava reche-
ado de mentiras, enganos e ameaças. 
Fique atento, não se deixe enganar:
MENTIRA n° 01: Suspendeu as reuni-

ões de negociações, alegando que o 
acordo 2014/2015 tem muitos avan-
ços e as “propostas mantidas” para o 
novo acordo são maravilhosas, com 
isso culpou os representantes do Co-
mando de não querer negociar. 

MENTIRA nº 02: Diz estar negociando 
com o Comando, porém não apre-
sentou conteúdo, argumentação ou 
qualquer proposta significativa para 
os trabalhadores, mas apenas defen-
de a manutenção do acordo anterior 
(2014/2015).

MENTIRA nº 03: Gasta o tempo apre-
sentando pesquisas, números irreais 
e resultados fabricados e diz estar 
negociando. 

“Mentira da Hora”

FIQUE POR DENTRO

Revelar o CID no 
atestado, é você 
quem decide

AMEAÇAR submeter a negociação ao 
TST é uma trapaça para desmobilizar 
a categoria e com isso impedir a greve. 
Vale lembrar que o calendário de nego-
ciação vai até o dia 03/09, data proposta 
pela ECT. Isso é dar um tiro no próprio 
pé. Só mesmo a ECT para propor datas e 
suspender a própria proposta. 

O jogo sujo da ECT só pode ser venci-
do com a mobilização e união de todos. 

Não acredite na empresa, não acredite 
na “Mentira da Hora”.  O SINCOTELBA 
chama todos trabalhadores em Correios 
a erguerem a bandeira pela defesa dos 
seus direitos e por uma campanha sala-
rial digna.

Se a ECT continuar a não negociar, 
os trabalhadores dos Correios de todo 
o Brasil vão parar. Trabalhadores unidos 
jamais serão vencidos.

ECT mente
e supende
negociações
da Campanha
Salarial
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Sincotelba convida 
todos os trabalhadores 
da Bahia para a luta

Assembleias

 C A M P A N H A  S A L A R I A L

O presidente do Sincotelba, Josué Canto, 
no uso de suas atribuições convoca todos 
os trabalhadores para comparecerem às 
Assembleias Gerais Extraordinárias 
a serem realizadas nas seguintes datas, 
locais e horários abaixo para delibera-
rem as seguintes pautas: 

CIDADE ENDEREÇO HORÁRIO

Salvador Sede do Sincotelba, sito à Rua 
dos Bandeirantes 17, Matatu

1ª convocação às 18h com 50% mais 
um dos associados presentes ou em 
2ª convocação às 19h com qualquer 
número dos associados presentes.

Feira de 
Santana

Av. Presidente Dutra nº 1376, 
Ponto Central

Barreiras Praça Coronel Antônio Balbino, 
s/n – Centro

Juazeiro Rua José Petitinga, 03               
(em frente ao CDD/Juazeiro) 

1ª convocação às 6h30, com 50% mais 
um dos associados presentes, ou em 
2ª convocação às 7h30 com qualquer 
número dos associados presentes.

Itaberaba Praça Flávio Silvano, 30, Centro, 
(na frente da UD/Itaberaba)

1ª convocação às 16h,com 50% mais 
um dos associados presentes ou em 
2ª convocação às 17h, com qualquer 
número dos associados presentes.
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       1 Avaliação da Campanha salarial

       2 Eleição para tirada de delegados para Plenária Nacional que acontecerá 
nos dias 04/09 e 05/09/2015 em Brasília, sendo 01 delegado eleito/a na 
assembleia de Juazeiro; 01 delegado eleito/a na assembleia de Itaberaba;  
01 delegado eleito/a na assembleia Feira de Santana; 01 delegado eleito/a em 
assembleia de Barreiras; 02 delegados eleitos/as na assembleia de Salvador.


