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Dia do Atendente Comercial
30 de outubro é dia de comemoração nos Correios. Nesta data, os 26.318 atendentes 
comerciais (em sua maioria mulheres) de todo Brasil estão de parabéns. Com certeza, 
sem o belo trabalho desses (as) trabalhadores (as), os Correios não estariam, hoje, entre 
as maiores estatais do Brasil. Parabéns, Atendentes Comerciais da Bahia e do Brasil!

SINCOTELBA ITINERANTE

COMISSÃO PARITÁRIA

Os diretores do Sincotelba Joseval 
Cunha, Almir Nunes, Everton Brito e Ivan 
Santos retomaram as visitas às unidades 
do interior do estado. Em cada região, 
conversaram com os trabalhadores, es-
clareciam dúvidas e ouviram e anotaram 
suas queixas e demandas. A segurança 
nas agências, más condições de traba-
lho, assédio moral, foram as principais 
temas debatidos pela categoria. 

A visita é importante para que os 
trabalhadores saibam que o Sindicato 
está atuando. Para o secretário geral do 
Sincotelba, Joseval Cunha é importan-
te que os trabalhadores possam sentir 
que o sindicato está do lado deles e está 
preocupado com a saúde e o bem estar 
de cada um deles. “As visitas às bases 

Cumprindo o que foi determinado 
no ACT 2016/17, representantes dos 
trabalhadores e da ECT se reuniram 
em Brasília, entre os dias 20 e 21 de 
outubro, dando início à discussão da 
Comissão Paritária de Saúde. A cons-

trução e a assinatura do regimento 
interno foram debatidas. Definiram-
-se também temas a serem tratados 
e o cronograma de atividades. O novo 
acordo retira da comissão a exclusi-
vidade nas decisões sobre o plano de 

saúde e as remete aos trabalhadores 
em assembleia.

   Portanto, não deixe de acom-
panhar a comissão paritária, você é 
responsável pelo plano de saúde e as 
decisões serão nas assembleias.

Sindicato fortalece seu trabalho no interior da Bahia

Debates sobre plano de saúde tem início em Brasília
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do interior é uma forma de aproxima-
ção do sindicato com o trabalhador e 
faz com que eles tenham uma visão di-
ferente sobre a própria entidade” afir-
mou Joseval. 

Novos roteiros de viagens estão 
sendo programados pela diretoria. A 
meta é que até o final deste ano todos 
os 417 municípios sejam visitados pelo  
Sincotelba.
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 A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ENTREGA MATUTINA prevista para acontecer no 
dia 18/10/16, foi cancelada pela FENTECT em virtude da ausência das representações 
do DEOPE E DESAU, departamentos indispensáveis nas discussões. Mais uma vez  
a ECT trata com descaso a discussão/negociação e implantação da Entrega pela 
Manhã. Nova data será agendada.

OUTUBRO ROSA

A luta contra o Câncer de Mama continua

Espaço interativo
NOME: Epitácio Guedes       LOTAÇÃO: CEE/Salvador

“Vou aproveitar meu momento de fama e dizer que amo meus colegas do CEE SALVADOR, em 

especial o guerreiro Marcos “meu colega”, que aos 60 anos, começa cedo no batente e mesmo 

cansado só sai da unidade depois de cumprir toda as suas obrigações. Um exemplo para todos 

os trabalhadores em Correios da Bahia e do Brasil. Te amo, meus colegas!”

No Outubro Rosa, a luta contra o câncer 
de mama se intensifica. A busca pelo 
acesso de mulheres aos exames cresce 
neste mês, de acordo com pesquisas 
realizadas pelo o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA). Segundo o INCA, 12.530 
novos casos de câncer vão acometer as 
mulheres baianas em 2016, e o câncer 
de mama vai atingir 2.760. Deste total, 
só em Salvador serão mil novos casos. 

Apesar do aumento pela procura, a 
realização dos procedimentos vem sen-
do precarizada. Para diagnosticar a do-
ença é importante a realização de exa-

mes preventivos contra o câncer, como 
o clínico de mama e mamografias. 

Mas, infelizmente, uma triste cons-
tatação. As mulheres dependentes do 
serviço público têm encontrado difi-
culdades em realizar os procedimen-
tos para detectar e tratar a doença por  
falta de equipamentos e profissionais 
capacitados.  

No Norte - Nordeste, os números 
revelam maior incidência entre  as mu-
lheres negras. Por isso, intensificar a 
mobilização se faz  necessário.  E nesse 
sentido, o Sincotelba sai na frente ao 

apoiar a luta contra essa grave doen-
ça. Portanto, mulheres, restringir os 
cuidados com a saúde a apenas ao 
mês rosa é negligenciar a própria vida! 
O cuidado tem de ser todo ano, o ano 
inteiro. O câncer não espera outubro 
chegar. A prevenção é a melhor arma 
contra a doença. Cuide-se!

Só a luta muda a vida!

Mande seu texto pelo WhatsApp 71 99184-0015 ou
para nosso e-mail: relacoespublicas@sincotelba.org.brPARTICIPE DO ESPAÇO INTERATIVO!

Não espere 
outubro chegar...
cuide-se o
ano inteiro

GREVE GERAL Não a PEC 241 que desmonta 
a saúde e a educação

NENHUM DIREITO A MENOS!11 de novembro


