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ASSEMBLEIA 
GERAL

EXTRAORDINÁRIA 10
NOVEMBRO

Greve Geral de 24h a partir de 00:00h do dia 
11/11/16 contra PEC241 e retiradas de direitos 
históricos da classe trabalhadora. 

10 de novembro de 2016, quinta-feira

Primeira chamada às 18h, com a maioria dos 
associados presentes; Segunda chamada às 19h 
com qualquer número presente.

Na Sede do Sincotelba, Rua dos Bandeirantes, 
17, Matatu de Brotas

O Presidente do Sincotelba, convoca todos (as) os (as) 
trabalhadores (as) para a Assembleia Geral Extraordinária 

Pauta:

Quando:

Horário:

Onde:

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA



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

Espaço interativo
NOME: Josélito Dias “Cara de Cobra”      LOTAÇÃO: CTC/Salvador

“Fiz meu primeiro exame do toque esse ano e não doeu nada. É extremamente necessário 

para a prevenção do câncer de próstata. Colegas deixem o preconceito de lado e vamos nos 

cuidar o quanto antes. A conscientização gera prevenção e vida longa. Cuidem-se!”

Mande seu texto pelo WhatsApp 71 99184-0015 ou
para nosso e-mail: relacoespublicas@sincotelba.org.brPARTICIPE DO ESPAÇO INTERATIVO!

Os diretores do Sincotelba, Bilac Pinto 
e Alex Damasceno, realizaram setoriais 
em 11 cidades do interior da Bahia. Em 
Ituberá, a agência de Correios foi inter-
ditada desde de 05.09 por problemas 
estruturais e a população é a maior pre-
judicada. Por determinação do Cerest 
o ar do Cdd, localizado no primeiro an-
dar do mesmo edifício, foi concertado 
mas da agência continua sacrificando 

clientes e funcionários.  Em Itabuna os 
problemas vão desde imposição de loec 
automática, sem o devido recadastra-
mento de cep, até a desabamento de 
teto e porta giratória sem detector de 
metal. Já em Brumado, cidade onde o 
sol chega a 40 graus à tarde, as reivin-
dicações são: mudança da entrega para 
manhã, reposição de carteiro, seguran-
ça e porta giratória na agência.  

Em Conquista, apesar da clara ten-
tativa de manobra da ECT ao cancelar 
todas as setoriais, o Sincotelba con-
versou com os trabalhadores na entra-
da sobre a importância da adesão do 
município rumo a construção da maior 
greve do interior do estado por melho-
res condições de trabalho na Ac Ilhéu, 
Cdd-Itabuna, Cdd’s Boa Vista e V. da 
Conquista  e UD brumado.  

Região sul e oeste se mobilizam para maior paralisação do Interior
SINCOTELBA ITINERANTE

NOVEMBRO AZUL

 Segundo o Ministério da Saúde, o cân-
cer de proposta mata 300 mil homens 
em todo o mundo. Para o coordenador 
do novembro azul na Bahia e segundo 
vice presidente da Sociedade brasileira 
de urologia, Wagner Porto, o acompa-
nhamento com o especialista na área 
é fundamental para o diagnóstico. 
Segundo ele, o câncer de próstata é 

uma doença traiçoeira, não apresenta 
sintomas na fase inicial e quando apa-
recem já está avançado. É importante 
que todo homem a partir dos 45 anos, 
independente de quaisquer sintomas, 
façam consultas regulares com um es-
pecialista, principalmente aqueles que 
têm fator genético (pai, tios, avôs) ou 
são afrodescendentes, pois ocorre de 

mais frequência na pele negra.   
 “Não existe nenhum remédio ou 

dieta que possa impedir que o homem 
tenha o tumor de próstata” conclui.  

O diretor da pasta de saúde, Edval-
do Pereira incentiva a todo trabalhador 
pegar a fitinha azul do Sincotelba na 
mão de qualquer diretor e assim apoiar 
a luta contra o câncer de próstata.  

 Saber os sintomas não é a solução para o Câncer de Próstata

FIQUE 
LIGADO

 DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS INFORMA: GANHAMOS O PROCESSO 
DA PLR: 0001310-35.2015.5.05.0007 – Os trabalhadores dos Correios do Estado da 
Bahia conseguiram importante vitória na Justiça do Trabalho que garantiu o pagamento 
das diferenças da Participação dos Lucros e Resultados (PLR) referente ao ano de 2013. 
A decisão foi proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Salvador em ação ajuizada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia.


