
Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

Nº97 FEVEREIRO/2017

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos 

no Estado da Bahia - Sincotelba, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, convoca os (as) trabalhadores (as) para a ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA. 

15 de fevereiro de 2017, quarta-feira

Primeira chamada às 18h, com a maioria dos 

associados presentes; Segunda chamada às 19h com 

qualquer número presente.

Na Sede do Sincotelba, Rua dos Bandeirantes, 17, 

Matatu de Brotas

Quando:

Horário:

Onde:

 Assembleia Geral 

Extraordinária 

• Avaliação do Relatório Final da Comissão Paritária, com a votação das 

propostas de melhorias do plano de saúde; 

• Aprovação do Estado de Greve com indicativo de Greve para dia 15.03 

ou a qualquer momento que haja descumprimento e alteração do ACT 

2016/2017 em relação ao plano de Saúde e condições de trabalho.

PAUTA 

15
FEVEREIRO
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EXPEDIENTE   |   SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NO ESTADO DA BAHIA

CORREIOS SAÚDE

Futuro do plano será decidido em 
assembleias da categoria pelo Brasil 
Conforme cláusula 28,§9º do ACT 
2016/2017, o resultado das discussões 
entre representantes dos trabalhado-
res e da ECT na comissão paritária deve 
ser submetido à apreciação e votação 
da categoria, em assembleias a serem 
realizadas em todo o país. A comissão 
paritária representa os trabalhadores 
na mesa e defende o cumprimento do 
acordo coletivo vigente. Ainda, segun-
do a cláusula 28, a ECT tem a obrigação 
de manter o plano para os trabalha-

dores no modelo de coparticipação, 
considerando as porcentagens  de 10, 
15 ou 20 % correspondentes às faixas 
salariais das NM’s e NS’s .

Por isso, a FENTECT encaminhou 
orientações aos sindicatos para vo-
tação das propostas de melhorias 
pontuadas pela comissão paritária 
de saúde. 

Portanto, nesse aspecto, a com-
posição da mesa paritária do plano de 
saúde se constitui em uma importan-

te ferramenta de defesa da categoria 
ecetista.  Até mesmo forças políticas 
(correntes) que se recusaram a partici-
par da mesa entenderam a importân-
cia dessas discussões e aprovaram, na 
40º Plenária Nacional da categoria, 
deliberações decorrentes das discus-
sões na mesa paritária.  

Nesse sentido, segue síntese das 
discussões e propostas de melhorias 
para apreciação, aprovação ou rejeição 
das assembleias: 

Tema Proposta Representação dos Trabalhadores: Proposta Representação
da Empresa:  

Modelo
de Gestão Retorno ao modelo de autogestão por RH Manter o modelo de autogestão 

vinculada – Postal saúde

Custeio do 
Plano de saúde

Rejeição à alteração no custeio ou compartilhamento no 
plano de saúde diferente do aprovado no ACT 2016/2017. 
Por entender que o plano de saúde não é responsável pelos 
prejuízos econômicos financeiros  alegados  pela empresa, mas 
provocados por decisões equivocadas da diretoria da empresa 
(conforme apresentação realizada pela representação dos 
trabalhadores).

Manter a proposta de custeio 
apresentada pela empresa no 
dia 05.01.2017, considerando os 
cenários e resultados econômicos 
e financeiros deficitários 
demonstrados durante os 
trabalhos da Comissão paritária.

Reabertura de 
ambulatórios

Implementação dos ambulatórios em todas as bases sindicais 
como medida de economicidade, através de estudos realizados 
que contará com a participação das representações sindicais que 
definirá os locais que deverão implementar os ambulatórios.  
2. Ambulatório itinerante, uma vez por mês, em locais e 
especialidades conforme apontamento de estudo que contará 
com a representação sindical, com o objetivo de ampliar 
cobertura aos beneficiários do interior e também como medida 
de economia no acompanhamento preventivo das áreas de 
saúde ocupacional, saúde da família, e saúde mental.

Reestruturar os ambulatórios 
ativos e abrir novos ambulatórios, 
atendidos os critérios pré- 
estabelecidos.

Plano 
Medicamento

Crédito (cartão de crédito), com base em percentual da 
remuneração, 30%, que na sua utilização do cartão, seja 
garantido desconto na compra dos medicamentos, com 
anuidade paga pelos Correios àqueles que aderirem ao 
programa cobrança (opcional), com cobrança mediante fatura/
boleto diretamente com o beneficiário. 2. Convênio particular 
com farmácias, onde houver a viabilidade, a fim de obtenção de 
desconto com utilização de carteirinhas e desconto mediante 
fatura/boleto; e manutenção de reembolso onde não houver a 
opção de convênio. 3. Inclusão de dependentes na utilização do 
benefício medicamento.

Firmar convênio com redes de 
drogarias, a fim de viabilizar 
concessão de descontos na 
aquisição de medicamentos, 
independente da utilização do 
Postal Benefício Medicamento 
(PBM). 


