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NOVEMBRO AZUL

No último dia 11.11, os trabalhadores dos 
Correios da Bahia aderiram à mobiliza-
ção nacional - Greve Geral – organizada 
pelas Centrais Sindicais. Unindo forças 
aos petroleiros, médicos, professores, 
motoristas, bancários, funcionários pú-
blicos, trabalhadores liberais, estudan-
tes, entre outros, os ecetistas disseram 
não à aprovação da PEC 241 pela Câma-
ra dos Deputados, além das reformas 
da previdência e trabalhistas. 
O projeto de Emenda Constitucional 

Segundo pesquisa realizada pelo o Ins-
tituto Nacional do Câncer (Inca), a Bahia 
é o estado que apresenta a maior in-
cidência de casos de câncer do Brasil. 
De acordo com o coordenador do No-
vembro Azul na Bahia, Wagner Porto, 
para reverter o quadro, é necessário 
que todos os homens tenham a cons-
ciência de fazer exames periódicos pelo 

menos uma vez ao ano. Ainda segundo 
Wagner Porto ter uma boa alimenta-
ção é essencial. “É interessante ter uma 
dieta com menos carnes vermelha e 
menos gorduras de origem animal. A 
carne pode ser substituída por frango 
e peixe”, diz Porto. Ele ainda ressalta a 
importância de praticar exercício físico 
e incluir frutas, legumes e cereais. Não 

deixe o medo, o preconceito, serem 
maiores que a vontade de viver. A de-
tecção precoce do câncer de próstata 
pode significar vida longa, ressalta Ed-
valdo Pereira, diretor da pasta saúde do 
trabalhador.  

Ecetistas 
da Bahia 
são contra 
a retirada 
de direitos

Bahia tem maior incidência de
câncer de próstata do Brasil
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241 visa congelar por 20 anos investi-
mentos em áreas fundamentais para 
o desenvolvimento do país, tais como 
educação, saúde e segurança. Com essa 
medida, tende a penalizar os menos fa-
vorecidos e a classe trabalhadora. 

 “A união de todas as categorias da clas-
se trabalhadora, é fundamental para 
evitar o maior retrocesso da história 
diante das politicas do governo” desa-
bafa Shirlene Pereira, vice-presidente 
do Sincotelba.
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20 DE NOVEMBRO

A Comissão Paritária de Saúde se reu-
niu entre os dias 14 e 18 de novembro, 
em Brasília, para debater assuntos do 
plano de saúde, no que diz respeito à 
rede credenciada e ao custeio do plano.

A maior preocupação – e que deve 
manter a categoria unificada – é a ten-
tativa de imposição de cobranças de 
mensalidades por dependentes. 

Segundo análise dos membros da 
Comissão Paritária, o suposto “déficit” 
do plano - apresentado pela ECT - é 
causado, na verdade, porque a empresa 

não está repassando o valor que deve-
ria. Ocultando a verdade, como sempre, 
a direção dos Correios tenta manipu-
lar o trabalhador, através da leitura do 
“Primeira-Hora”, e fazê-lo acreditar que 
a cobrança mensal por dependente seja 
a única saída para o plano.

Na verdade, a matemática é sim-
ples: como entender querer cobrar al-
tíssimas mensalidades do trabalhador 
justificadas com discurso de déficit e 
pagar milhões em aluguéis milionários 
de prédios onde foram instalados escri-

tórios da Postal Saúde?
 Para os representantes dos traba-

lhadores, se a empresa alega haver uma 
crise foi causada por ela mesma, quando 
mudou o Correios Saúde para a Caixa de 
Assistência – Postal Saúde. Se a empresa 
pretende reduzir custos, nada melhor do 
que reativar os ambulatórios com novas 
especialidades.  A discussão da Comissão, 
na mesa paritária de Saúde, não tem ca-
ráter deliberativo. Por isso, as decisões 
serão tomadas em conjunto, ou seja, com 
os trabalhadores em assembleia. 

20 de novembro, data da morte de 
Zumbi, escravo líder do Quilombo dos 
Palmares. Morto enquanto defendia a 
comunidade quilombola e lutava pelos 
direitos do seu povo, se transformou 
em um dos grandes símbolos de defesa 
da causa do povo negro no Brasil. 

O dia da consciência negra é data 
para se refletir o quanto os negros 
permanecem abandonados pelo poder 
público, vitimados pelo racismo e ex-

terminados pela polícia, desde o fim da 
escravidão do país, no século 19. 

Nessa data, ainda, busca-se chamar 
a atenção do Brasil – como maior na-
ção negra fora do continente africano 
- para uma profunda reflexão sobre a 
necessidade se discutir a questão racial. 
Discussão essa que possibilite incluir 
nas políticas públicas o contingente po-
pulacional de 54% de negros e negras.   

Viva o Zumbi dos Palmares, viva o 
povo brasileiro e todos aqueles que lu-
taram e lutam pela causa negra!

A luta para manutenção do direito à 
assistência médica é dever de todos

O Sincotelba reforça a luta contra 
discriminação e por igualdade racial
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 JUSTIÇA DO TRABALHO DA BAHIA garante indenização de 20 mil reais a 
funcionário dos Correios por danos morais. A decisão levou em consideração o 
fato da ECT ter negado cobertura de assistência médica ao trabalhador após este 
ser submetido à cirurgia para amputação de mandíbula, em virtude de um tumor 
“benigno”. Até o fim do tratamento, o empregado deveria passar por três etapas, 
porém, na terceira fase, a Postal Saúde não autorizou devido o valor do material. 
Com assistência jurídica do Sincotelba, o ecetista retomou o tratamento e foi 
indenizado pelo constrangimento.


