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NÃO À PRIVATIZAÇÃO

SAÚDE

Depois do falecimento de um funcioná-
rio dos Correios vítima do vírus H1N1, o 
Sincotelba preocupado em manter a in-
tegridade dos mais de seis mil ecetistas, 
protocolou junto a ECT documento so-
licitando vacina contra Influenza H1N1 
para todos os(as) trabalhadores(as) da 
Bahia (ofícios nº 186/04/2016).

Em resposta a empresa comunicou 
que estar negociando com a Secretaria 
de Saúde do município a fim de conse-

guir a vacinação, já a Postal Saúde disse 
que só tem condições de atender a de-
manda da categoria em 2017. Esse ata-
que atinge diretamente a todos os(as) 
trabalhadores(as) e seus dependentes, 
e prova mais uma vez que a ECT não se 
preocupa com a saúde do trabalhador. 

Só na Bahia 110 casos foram noti-
ficados no primeiro semestre de 2016 
sendo que 26 vieram a óbito, segundo o 
Boletim Epidemiológico de Influenza da 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB). O SINCOTELBA vai continuar 
cobrando da empresa para que os di-
reitos dos(as) trabalhadores(as) sejam 
respeitados e todos os(as) Ecetistas 
sejam protegidos e tenham melhores 
condições de trabalho. 

Não fiquem de braços cruzados, 
entre na briga e lute por um Correios 
100% público e de qualidade. Diga não 
à privatização dos Correios.

Sicontelba e os 35 sindicatos de Correios 
de todo o Brasil se reuniram (04/08) no 
Rio de Janeiro para o Ato Nacional de 
Lançamento do Comitê Permanente 
Contra a Privatização dos Correios. O 
evento aconteceu na sede da Associa-
ção Brasileira de Imprensa (ABI). Ainda 
no dia 05 em frente ao Copacabana Pa-
lace, trabalhadores (as) dos Correios, pe-
troleiros, bancários, metalúrgicos, pro-
fessores e movimentos sociais fizeram 
um grande protesto contra os ataques 

ECT nega vacina H1N1 aos trabalhadores 

Sincotelba e sindicatos de todo Brasil 
protestam nas Olimpíadas contra 
retirada de direitos dos trabalhadores
Se depender dos 
trabalhadores da 
Bahia os Correios
não privatiza!
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e retirada de direitos, contra a tentativa 
de privatização das empresas públicas e 
estatais e principalmente dos Correios.

O Sincotelba foi representado pelos 
diretores Edvaldo Pereira e Bilac de Je-
sus que juntos com os demais diligentes 
sindicais de todo país uniram forças para 
impedir retrocessos e ampliar conquistas.

A luta é por nenhum direito a me-
nos. Não podemos ficar igual lagartixa, 

em cima do muro, balançando a cabe-
ça pra tudo. A classe trabalhadora está 
sendo massacrada pela crise econômi-
ca e política que se instalou no nosso 
país. Estamos pagando uma conta que 
não é nossa” desabafou Josué Canto, 
presidente do Sincotelba.

Todas as categorias unidas pela a 
manutenção dos direitos e rumo a gre-
ve geral 14/09. Não deixe de participar!



Em julho, a Diretoria Regional da Bahia 
iniciou a convocação dos(as) trabalha-
dores (as) para a realização de exames 
periódicos. No entanto, a forma como 
os procedimentos estão sendo realiza-
dos têm revoltado os trabalhadores e 
fere a Norma Regulamentadora 7 (NR 
7) e CLT que trata da elaboração do 
Programa de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional (PCMSO) de todas as 
empresas que possuem funcionários 
registrados.

Segundo denúncias dos trabalha-
dores do Centro de Distribuição Domi-
ciliária – Cabula, o diagnóstico “laranja” 
da saúde dos trabalhadores na DR-BA 
é identificado apenas pela aferição  de 
pressão arterial e o preenchimento de 
formulário.

No CDD Frederico Pontes a situação 
é parecida, com um agravante: além 
de encaminhamentos para clínicas em 
endereços inexistentes, os exames pe-
riódicos realizados pelos médicos con-
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“Este é o momento de todos os(as) 
trabalhadores(as) ecetistas estarem juntos, pelo 

maior enfrentamento da nossa história, contra a 

privatização dos Correios”

DR-BA realiza exame periódico “laranja” 
e mais de 5 mil trabalhadores ficam sem 
diagnóstico real da saúde  laboral
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 ACONTECE DIA 13/08, a 
partir das 8h30, na sede da 
CUT. O Encontro Estadual de 
Mulheres da CUT, todas as 
ecetistas estão convidadas!

Mande seu texto para nosso e-mail: 
relacoespublicas@sincotelba.org.br
ou WhatsApp 71 99184-0015

PARTICIPE
DO ESPAÇO 
INTERATIVO!

tratados pelos Correios se resumem a 
uma entrevista e resposta às seguintes 
perguntas: “você faz atividade física?”,” 
você sente alguma dor?” Procedimen-
tos laboratoriais para identificar taxas 
de colesterol, glicemia e hipertensão, 
ou realização de exames para preve-
nir doenças no coração, próstata (para 

os funcionários maiores de 40 anos) e 
mama (para mulheres) fazem parte do 
passado.

A realização dos periódicos visa pre-
venir doenças ou identificar possíveis 
enfermidades do trabalhador, o que 
pode ser crucial para evitar acidentes 
ou preservar a vida dos trabalhadores. 

DOCUMENTO

Do ponto de vista processual, quase tão importante quanto a elaboração 
dos diagnósticos, está a guarda de documentos, pois estes podem ser 
solicitados para fins trabalhistas ou previdenciários muitos anos após o 
desligamento do funcionário. 

A NR 7 preconiza que os documentos, entre eles os prontuários médicos 
e o resultados dos exames complementares, sejam guardados por um 
período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do colaborador.

O Sincotelba ciente da situação notificou a empresa e buscará tomar 
todas as ações cabíveis para que o direito do trabalhador seja garantido. 
Além de solicitar o cancelamento de todos os periódicos que foi realizado 
de forma incorreta. 
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