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Dando prosseguimento à série de se-
toriais semanais, dois novos roteiros 
foram percorridos pelos diretores, Alex 
Damasceno, Bilac Pinto, Anderson Silva 
e Sandra Balbino. Mais de 200 muni-
cípios baianos já foram visitados num 
curto período de tempo. “As visitas são 
fundamentais. São através delas que 
o Sincotelba vivencia a realidade que 
a ECT submete os trabalhadores nos 
locais de trabalho”, diz Bilac, diretor de 
formação política. 

A prioridade é lutar por melhores 
condições de trabalho. O Sincotelba 
não mede esforços para combater os 
descasos, que tratados como herança, 
são passados adiante. E com a nova di-

retora regional não é diferente. Quase 
nenhum problema é resolvido, mas se 
perguntarem sobre processos adminis-
trativos, o Brasil inteiro sabe que isso a 
diretoria regional faz com celeridade. 
Para penalizar os trabalhares todos os 
gestores envolvidos se mobilizam, no 
entanto quando é para resolver um 
problema, ficam com um jogo de em-
purra-empurra. 

As viagens serão ampliadas. E quan-
do nada for resolvido pelos canais in-
ternos, acionaremos a justiça, como 
já temos feito. Nosso compromisso é 
lutar por melhores condições do meio 
ambiente de trabalho em todas as uni-
dades da Bahia. Só a luta muda a vida!

Outubro foi marcado pela campanha de 
mobilização para prevenção do câncer 
de mama, em Novembro é a vez do 
câncer de próstata. O Sincotelba parti-
cipa de todas as campanhas, buscando 
conscientizar os trabalhadores da im-
portância da prevenção e do diagnós-
tico precoce. 

No dia 17 de novembro, é o Dia Mun-
dial de Combate ao Câncer de Próstata, 
o sexto tipo mais comum no mundo e 
o de maior incidência nos homens. In-

felizmente o receio e o machismo di-
tam as regras, e os homens rejeitam 
o exame ou o toque, o que atrapalha 
a prevenção. O tumor em geral se de-
senvolve lentamente, mas em muitos 
casos cresce e se espalha rápido, tra-
zendo consequências trágicas e sem 
tratamento eficaz, diz a especialista na 
área Edvanda Santos. 

De acordo como INCA (Instituto 
Nacional do Câncer José Alencar Go-
mes da Silva), estimam-se 61.200 ca-

sos novos de câncer de próstata para o 
Brasil em 2016. Sem considerar os tu-
mores de pele não melanoma, o câncer 
de próstata é o mais incidente entre os 
homens em todas as regiões do país.

 Vamos levar no peito a fitinha azul, 
estar atentos aos sintomas e não ter 
medo de visitar o urologista. A luta 
para reduzir a incidência e aumentar a 
conscientização tem que ser feita com 
ações, conclui Edvaldo Pereira, diretor 
da pasta de saúde do trabalhador.

Sincotelba fortalece a luta no interior do estado

Visita ao urologista e atenção aos sintomas são
base para prevenção contra o câncer de próstata
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GREVE GERAL Não a PEC 241 que desmonta a saúde e a educação
NENHUM DIREITO A MENOS!

11 de novembro
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 PCCS – Dois novos lotes de PCCS foram definidos pela justiça, os processos de 
números: 004700-42.2004.5.05.0022 e 0047600-49.2004.5.05.0022, caso 
seu nome esteja nos lotes, será enviado telegrama para sua residência. Alguns 
associados estão com dados desatualizados, portanto envie com urgência seus 
dados para atualização (nome, endereço, telefones e número do PIS) para o e-mail: 
sincotelbabahia@atarde.com.br.

 Processo 00719-95.2015.5.05.0032.  Diferença do cálculo das horas extras, 
feriados e repouso trabalhado. Ganhamos em segunda instância o processo que 
cobra da ECT  50% em cima de todos as rubricas, já que o cálculo é feito 70% 
calculadas somente no salário base. Estamos recebendo os contracheques dos que 
trabalharam nos últimos cinco anos que comprovam as horas extras, trabalhos nos 
domingos, feriados ou descanso semanal.

 Processo das transferências dos trabalhadores do CTCE/Feira  – 00644-
21.2016.5.05.0194. A ECT, os trabalhadores e o Sincotelba estão trabalhando num 
acordo que atenda as necessidades dos OTTs e suas famílias. Numa vitória parcial foi 
mantido a liminar que suspende as transferências para o CCE no CIA.

NOVOS ATENDIMENTOS JURÍDICOS NO SINCOTELBA
A partir do mês de novembro, os atendimentos serão exclusivamente
na sede do Sincotelba com novos horários pela manhã

ATENDIMENTO JURÍDICO EM SALVADOR

Dia/hora Advogados Local de atendimento Área

1ª segunda-feira do mês das 9:00h às 
12:00 ReM & Advogados Sede do Sincotelba Todas as áreas

(exceto penal)

Segundas das 14:00h às 17:00h (exceto na 
primeira segunda feira do mês) ReM & Advogados Sede do Sincotelba Todas as áreas

(exceto penal)

Terças das 14:00h às 18:00h Kátia Brandão Sede do Sincotelba Família

3ª quarta- feira do mês das 9:00h às 12:00 Luís Santos e/ou 
Marcus da Silva Sede do Sincotelba Trabalhista / família e 

processo administrativo

Quartas das 14:00h às 18:00h (exceto 3ª 
quarta feira do mês)

Luís Santos e/ou 
Marcus da Silva Sede do Sincotelba Trabalhista / família e 

processo administrativo

Quintas das 14:00h às 18:00h Guido Macedo Sede do Sincotelba Civil e criminal

ATENDIMENTO JURÍDICO EM FEIRA DE SANTANA

Dia/hora Advogados Local de atendimento Área

Última segunda de cada 
mês 09:00h às 12:00h RM & Advogados Sede do Sindalimentação, Rua Manoel Alves Pereira, 

379 – Capuchinhos. (Próx. à Lanchonete Coelho.)
Todas as áreas 
(exceto penal)


