
ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Avaliação da proposta de 
negociação e  deflagração ou não 

da greve nacional unificada.14
SETEMBRO

As assembleias no interior começarão às 18h (1ª convocação) com maioria 
de seus associados e às 19h (2ª convocação) com qualquer número presente, 
exceto em Juazeiro.

SALVADOR Praça da Inglaterra, Comércio.

FEIRA DE SANTANA Av. Presidente Dultra, 1376
(em frente ao Complexo Capuchinhos).

VITÓRIA DA CONQUISTA Av. Juraci Magalhães, 800 (em frente aos Correios).

ITABUNA Av. José Soares Pinheiro, 822 – Lomanto
(em frente ao complexo Itabuna).  

BARREIRAS Praça Coronel Antônio Balbino, S/nº – Centro.

ITABERABA Praça Flávio Silvano, 30 – Centro.

Em Juazeiro a 1ª convocação será às 17h30min - com maioria de seus de seus 
associados e 2ª convocação às 18h 30min - com qualquer número presente.

JUAZEIRO Rua José Petitinga, 03 – Santo Antônio
(em frente ao CDD-Juazeiro).
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LOTAÇÃO: CEE/Aeroporto 

“ O que será pior, o pagamento 

dos dias de greve à empresa ou a 

perda dos direitos conquistados 

a unhas e dentes? Vamos lutar 

por nosso emprego e por uma 

empresa pública e de qualidade.”

FIQUE 
LIGADO

 O QUE DER PRA UM, DÁ PRA TODOS 
– Reforçando a necessidade da  coesão 
e unidade do sindicato com a categoria, 
o presidente do Sincotelba - Josué Canto 
- informa aos ecetistas baianos que a 
partir da deflagração de greve (14/09), 
as liberações dos 34 diretores serão 
suspensas automaticamente. 

 MÉDICO DO TRABALHO  
– Atendimento inicia no dia 13/09. 
Acontecerá terças e sextas, somente 
para associados com agendamento, 
ligue 3321-1713.

	 TRABALHADORES APROVAM EM ASSEMBLEIA, O ESTADO DE GREVE
 Na noite da última terça feira, 06.09, na sede Sindicato dos Eletricitários da Bahia 

(Sinergia) os trabalhadores dos Correios no estado da Bahia rejeitaram a proposta 
da ECT (pacotes de maldades) e aprovaram por unanimidade o estado de greve na 
Bahia. A assembleia para deflagração ou não da greve por tempo indeterminado está 
marcada para o dia 14 de setembro. Diga não à retirada de direitos você também.

Em 09 de junho, tomou posse na ECT 
um dos mais polêmicos presiden-
tes dos últimos 20 anos. Herança do 
impeachment, o “estupro” na demo-
cracia brasileira, Guilherme Campos, 
investigado pela Polícia Federal, foi o 
“cão de guarda” indicado pelo ‘gover-
no’ de Michel Temer para desgastar a 
imagem dos Correios. A investigação 
contra ele corre em segredo de Jus-
tiça. São apuradas supostas falsifi-
cações de assinaturas, em 2011, para 
criação do PSD, partido do qual é pre-
sidente. Campos é mais um nome do 
governo Temer alvo de investigação 
por fraude, governo este, que dos 24 
ministros, 15 são investigados ou ci-
tados na Lava Jato. 

Presidente dos Correios desgasta 
ainda mais a imagem dos Correios

QUE MORAL TENS, CAMPOS?
Com menos de um mês no cargo,  dis-
parou na mídia golpista (a Rádio CBN 
do grupo Globo): “a crise nos Correios é 
resultado da atitude dos funcionários”. 
Com essa postura, o fascista buscou jo-
gar a sociedade contra a empresa para 
atingir seus objetivos. Primeiro: dar 

continuidade à política de retirada de 
direitos. Segundo: precarizar os servi-
ços. Terceiro: privatizar os Correios. 
Quarto: demitir em massa os funcio-
nários. A forma como ignora a pauta 
de reivindicações e propõe retirada de 
direitos deixa claro que não tem com-
petência para gerir os Correios.

14 ANOS EM 1º LUGAR
Contrariando as pretensões e decla-

rações do golpista, nova pesquisa Da-
tafolha - publicada em 23.08 - confir-
ma Correios, pelo 14º ano consecutivo, 
como a instituições de maior confiança 
da população no país. 

Como não conhece os Correios, e se-
quer consulta o instituto, para se intei-

rar dos sucessivos prêmios conquista-
dos pela ECT, prefere optar por destruir 
a imagem da estatal que agora preside. 
Foi por incompetência que, em 2014, 
perdeu a mamata de parlamentar. 

Ott’s, carteiros, atendentes, admi-
nistrativos estão unidos contra a retira-
da de direitos. Se a ECT não negociar dia 
14 de setembro os Correios vão parar! 


