
O dia 8 de março não é reservado ape-
nas para festejos e alegrias pelas mu-
lheres, é uma data de manifestações e 
lutas para novas conquistas femininas, 
pois existem muitos espaços a ocupar 
na sociedade. A história humana é mar-
cada por diversas agressões cometidas 

contra as mulheres que vão desde a 
repressão cultural, psicológica, e emo-
cional. Ainda hoje somos reprimidas. A 
luta não acabou! Todas as nossas con-
quistas históricas foram alcançadas 
sobre intensas batalhas que travamos 
e vencemos unidas, foi assim no Bra-

sil em 24 de fevereiro de 1932 com a 
conquista do voto feminino no país, e 
é assim até hoje nas lutas que temos a 
travar. A força da mulher está na nossa 
união! Vamos à luta, unidas para alcan-
çar novas conquistas e nossos espaços 
na sociedade.

Na última segunda-feira (29.02), o Bra-
sil amanheceu com mais um caso de es-
cândalos envolvendo o péssimo plano 
de Saúde dos Correios – a Postal Saúde. 
Segundo o Jornal Extra – Rio, uma mu-
lher foi tratada com prótese peniana e 
superfaturamento nos preços pratica-
dos em licitações públicas. 

O hospital Israelita Albert Sabin 
nega a emissão da fatura com a prótese 
peniana e também o recebimento dos 
valores pelo tratamento real feito na 
paciente.  Para a PostalSaúde foi ape-
nas “um erro de leitura” de transmissão 
do arquivo. Enquanto isso os trabalha-
dores sofrem com a precariedade do 

plano de saúde.
O CorreiosSaúde  foi substituí-

do pela PostalSaúde, sob a alegação 
de gastos elevados e a promessa de  
maior controle e fiscalização dos pro-
cedimentos. Não é o que se tem visto, 
pois os gastos triplicaram e a qualida-
de despencou.
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O que significa o dia 8 de março 
para as mulheres de todo o mundo?

Postal Saúde é investigada pela PF
após autorizar pagamento de 
prótese peniana para mulher no Rio



O sonho da direção da ECT em acabar 
definitivamente com o plano de saúde 
dos funcionários dos Correios e seus 
dependentes é antigo e continua vivo. 

No último dia 29 de fevereiro, a 
FENTECT recebeu uma convocação da 
direção da ECT para formação da Co-
missão Paritária que discutirá temas 
relacionados à Postal Saúde.  A for-

mação desta comissão está prevista 
na Cláusula 28 do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2016 que trata, dentre 
outras coisas, de possíveis alterações 
no plano. Embora a cláusula estabe-
leça que não poderá haver alterações 
durante a vigência deste acordo, a di-
retoria do Sincotelba entende que a 
intenção da ECT é justamente o con-

trário, ou seja, retirar mais direitos dos 
trabalhadores, dessa vez planejando 
uma possível retirada de dependentes 
com o argumento de que precisa con-
ter gastos.

Lembre-se, a comissão paritária não 
tem poder de decisão, tudo deve ser 
submetido aos trabalhadores em as-
sembleia.  Fique de olhos bem abertos. 
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Comissão paritária do plano de 
saúde não tem poder de decisão

Sete mares a se encontrar

Sete odores a exalar 

Sete maravilhas para se ver

Sete graus da perfeição

Sete vidas em união 

Sete encantos diferentes 

Sete virtudes 

Sete Marias

Sete mulheres aguerridas

Unidas para lutar 

Por todos

Sete pétalas de uma flor 

Que representam 

Muito todo o jardim 

Sandra Balbino

P O S TA L  S A Ú D E

 PCCS – Depois de uma longa espera, no mês de fevereiro, os 
trabalhadores receberam os valores da ação do PCCS. Já no início 
de março outro lote está disponível. Fique tranquilo, todos os 
contemplados receberão um telegrama do SINCOTELBA.   

 IMPOSTO DE RENDA 2016 – De 1 de março a 29 de abril a Receita 
Federal receberá as declarações de imposto de renda. Lembre-se além 
de seus rendimentos devem ser informados as despesas com a Postal 
Saúde, os rendimentos com o Postalis, compra e venda de imóveis, e 
resgate do FGTS. Muito cuidado para não cair na malha fina. 

 CONTRACHEQUE ONLINE – A partir de agora o trabalhador já pode 
acessar o contracheque de casa. Para isso, basta entrar no site dos 
correios, através dos passos: www.correios.com.br - Sobre correios - 
Recursos humanos - Consulta contracheque. Pronto, basta colocar a 
senha usada na intranet. Também pode ser acessado também pelo celular. 

 DELEGADOS SINDICAIS – Em 01 de março, houve reunião da diretoria 
do Sincotelba com os delegados sindicais, na oportunidade foram 
aprovadas as seguintes sugestões: carta aberta à população a ser 
distribuída nos principais pontos da cidade,  panfletagem e passeatas 
com apoio das centrais sindicais. 

 ATENDENTES COMERCIAIS E OTTS – No último dia 25 na sede do 
Sincotelba aconteceu a reunião com atendentes comerciais e Otts 
em que foram esclarecidas as dúvidas sobre assédio moral, metas 
excessivas, condições de trabalho e fechamento de unidades.  Dr. 
Dervana Coimbra, do escritório Alino e Roberto, explicou o passo a passo 
para identificar o assediador e colher provas para uma ação judicial.

FIQUE LIGADO Sete
pétalas
da flor


