
No próximo dia 30.01( sábado) o Sindi-
cato dos Trabalhadores em Correios e 
Telégrafos no Estado da Bahia – SIN-
COTELBA comemora o dia Nacional 
dos Carteiros com a Tradicional Festa 
do Ecetista. Missas, procissão e a tra-
dicional confraternização - com música 
ao vivo - consolidam o evento como 
maior integração dos Trabalhadores de 
Correios no Brasil.  A data comemorati-
vo na Bahia chega a 106 anos de histó-
ria e tradição.

NOVIDADE
Como vem acontecendo com as assem-
bleias democráticas no interior do es-
tado, em 2016, a atual diretoria do SIN-
COTELBA amplia as festividades para 
mais quatro regiões da Bahia: Região 
Cacaueira,  Vitória da Conquista, Barrei-
ras e Juazeiro. Todos os associados e de-
pendentes estão convidados para essa 
grande confraternização que começa 
com a missa do dia 25.01 (segunda-feira) 
na Paróquia de Igreja São Pedro – Pça. 
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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

Nº44 JANEIRO/2016

Festa do Ecetista
SINCOTELBA divulga programação completa da 
Festa do Ecetista em homenagem ao dia dos carteiros

PROGRAMAÇÃO
Missa de ação de graças em homenagem aos carteiros

Dia: 25/01/2016
Local: Paróquia de São Pedro, praça da Piedade  nº 11, Salvador-Ba
Hora: 8h

Procissão / Missa na Igreja do Bonfim
Dia: 30/01/2016 (sábado)
Procissão: concentração às 8h no largo Irmã Dulce indo até   
a Colina Sagrada
Missa: às 10h30, na Igreja do Senhor do Bonfim

Festa dos Ecetistas
Saída do ônibus 12h da Igreja do Senhor do Bonfim
Local: Clube Recreativo dos Empregados dos Correios - GRECOS
Endereço: Estrada do Coco, km 9, Loteamento Boa União, Camaçari
Hora: a partir da chegada dos ônibus
Obs.: Associados devem apresentar o contracheque e RG na portaria. 

da Piedade, nº 11, e se encerra dia 30 no 
Clube Recreativo dos Empregados dos 
Correios (GRECOS). Haverá ônibus dis-
ponível do Bonfim ao Grecos.  

Importante frisar que até o fecha-

mento desse informe, os organizado-
res do tradicional culto Evangélico não 
procuraram a diretoria do Sindicato 
para discutir o apoio desta entidade ao 
evento. Confira a programação abaixo.

FIQUE 
LIGADO

	 Recadastramento de pai e/ou mãe no Postal Saúde vai até 29.01 (sexta-feira)  
 O Sincotelba chama a atenção dos Ecetistas de toda Bahia para a data limite da 

prorrogação do recadastramento dos dependentes pai e/ou mãe no plano de Saúde. 
Segundo dados fornecidos pela Postal Saúde apenas 10% do público alvo compareceu ou 
apresentou documentação para manutenção dos dependentes pai e/ou mãe no plano. 

 A baixa adesão ao chamado para o recadastro tem preocupado as entidades sindicais  
em todo o Brasil. Por isso, o Sincotelba informa que a data limite para o recadastramento 
é 29 de janeiro de 2016.



Quem conhece ou convive com alguém 
portador de necessidades especiais en-
tende a luta diária de Dona Zídia San-
tiago, moradora do município de Feira 
de Santana-Ba. Seus dois filhos, Jazilda 
Santiago Pereira (26 anos) e Gelson 
Santiago Pereira ( 34 anos) nasceram 
com microcefalia, uma doença que afe-
ta a condição neurológica do bebe e não 
tem cura. Mas o carinho, o amor e a de-
dicação de uma grande mãe tem sido o 
grande diferencial.   

A condição financeira se apresenta 
como um grande obstáculo e impede a 
família de garantir melhor qualidade de 
vida a Jazilda e a Gelson.  

Dona Zídia e seu esposo - Armando 
Moura Pereira – contam também com 

O Sindicato dos Trabalhadores em 
Correios e Telégrafos no Estado da 
Bahia – SINCOTELBA, informa aos 
seus associados que receberá até dia 
29/01/2016 a documentação para dar 
entrada no processo de correção do 
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SINCOTELBA doa cadeira de rodas a jovem 
com microcefalia em Feira de Santana

SINCOTELBA moverá processo coletivo 
para correção do saldo do FGTS
A decisão do STF 
contempla quem 
trabalhou com 
carteira assinada 
entre 1999 e 2013 

saldo do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço - FGTS. 

Quem teve contrato formal de tra-
balho em regime de CLT nos últimos 14 
anos, ou já se aposentou – e mesmo 
quem já sacou o fundo de garantia, 
pode entrar com ação na Justiça para 
pedir a correção do valor. A estimativa 
é de que a diferença do percentual va-
rie entre 60% e 80%. 

A ação judicial a ser movida pelo 
Sincotelba em favor dos(as) trabalha-
dores(as) se baseia em uma determina-
ção do Supremo Tribunal Federal – STF. 
Segundo a decisão do Supremo, a Cai-
xa Econômica Federal deverá corrigir a 

base de cálculo do período entre 1999 
e 2013, substituindo a Taxa Referencial 
(TF) pelo INPC (Índice Nacional de Pre-
ço ao Consumidor).

AÇÃO SOCIAL

CORREÇÃO MONETÁRIA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

	Cópias de RG e CPF, 

	Comprovante de residência, 

	Carteira de trabalho (as páginas da 
foto, do verso e a(s) do(s) contrato(s)  
assinado(s) a partir e 1999 até 2013); 
e
	Extrato analítico do FGTS dos anos 

de 1999 a 2013 (deve ser solicitado 
na Caixa ou retirar na internet).
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o apoio de parentes, vizinhos e amigos 
para adquirir medicação, fraldas e custe-
ar viagens para tratamento especializa-
do em Salvador. Ao tomar conhecimento 
da luta dessa grande mãe, o Sincotelba 
por meio dos carteiros que conhecem a 
família adquiriu e fez a doação de uma 

cadeira de roda a um dos jovens. 
Se você trabalhador reconhece a 

importância de uma ação social e de-
seja ajudar esta família pode entrar em 
contato pelo telefone 75 9916-50297 
(Dir. do Sincotelba Everton) ou 75 98175-
3502 /98117-9883 (Armando Moura).


