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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

A verdade tarda mais não falha. Em 
2014, denunciamos e alertamos os tra-
balhadores sobre a cobrança mensal 
do plano de saúde da ECT e alguns não 
acreditaram e as consequências foram 

trágicas. Venderam nosso Correios Saú-
de, transformaram em POSTAL SAÚDE 
e agora dizem que haverá mudanças. 
Não espere nenhuma melhora, mas 
a cobrança de valores IGUAL ou SU-
PERIOR aos praticados no mercado, 
porque a verdadeira mudança nós já 
estamos sentido na pele: Atendimentos 
suspensos por falta de pagamento, clí-
nicas descredenciadas, procedimentos 
sem coberturas e demora na marcação 
de consultas e cirurgias. A falta de união 
dos sindicatos e dos trabalhadores cus-
tou muito caro para nossa categoria.

É hora de arregaçar a manga, e vir 
para a luta. Temos uma ação na justiça 

contra a POSTAL SAÚDE (0000409-
83.2015.5.05.0034 - Postal Saúde/
Diminuição Rede Credenciada) – A jus-
tiça entendeu que a nossa reclamação 
precisa de provas. Por isso, precisamos, 
com urgência, que todos registrem 
protocolos de reclamação na ouvido-
ria do postal saúde e no Sindicato. Não 
esqueça, se você tiver uma consulta 
desmarcada por falta de pagamen-
to, cancelamento de atendimento ou 
procedimentos, não ceda a pressão de 
pagar qualquer valor extra. Denuncie! 
Tudo serve de prova contra a preca-
riedade que estão submetendo diaria-
mente a nós e nossos familiares.
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No dia 18/08 houve uma grande mobi-
lização dos trabalhadores nas assem-
bleias realizadas em Salvador, Feira de 
Santana, Juazeiro, Barreiras e Itaberaba. 
Além da avaliação da campanha salarial 
foram eleitos os seis (06) delegados e 
delegadas que representarão a Bahia 
na PLENÁRIA NACIONAL DA FENTECT 
que acontecerá em Brasília nos dias 04 
e 05 de setembro. 

Além de expressarem um grande 
descontentamento frente à postura 
intransigente da ECT, ficou claro que a 
categoria está disposta a ir para a greve 
se não houver uma proposta decente 
da empresa. O termômetro para medir 
a indignação dos companheiros ficou 

Trabalhadores da Bahia 
repudiam a postura da ECT 
na Campanha Salarial

Postal Saúde,
o grande engano 
da ECT, mostra 
sua verdadeira 
face da maldade

claro: É GREVE! É GREVE! É GREVE! Foi 
o grito que ecoava cada vez mais forte 
nas assembleias, os trabalhadores de-

monstraram que estão unidos para lu-
tar e determinados a cruzarem os bra-
ços no dia 15/09/2015. 

TRABALHADORES DOS CORREIOS UNIDOS, JAMAIS SERÃO VENCIDOS, 

TRABALHADORES DE CORREIOS NAS RUAS, A LUTA CONTINUA! 
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                      –  O presidente do Sincotelba, Josué Canto, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias convoca todos os trabalhadores dos correios para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 
02 de setembro de 2015, na Praça da Inglaterra S/N - Comércio às 18h - 1º convocação e 19h - 2º convocação com 
qualquer número para avaliação da campanha salarial, indicativo de greve para o dia 15/09/2015 e o que ocorrer.
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A ECT continua emperrando a campa-
nha salarial 2015/2016 e não apresen-
tou qualquer proposta significativa 
para os trabalhadores, mas defende a 
manutenção do acordo coletivo ante-
rior. Ora, o jogo de enrolação que estão 
fazendo com o Comando de Negocia-
ção precisa chegar ao fim. Esperamos 

Atendente comercial entre
na luta e garanta seus direitos

É hora de 
unir forças
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CHAMADA PARA ASSEMBLEIA

que no dia 25/08 seja apresentado uma 
proposta econômica, já que em 03/09 
se encerram as negociações. Lembre-

-se, todos os sindicatos do Brasil estão 
juntos nesta campanha salarial, venha 
também.

O déficit de funcionários nos Correios é 
de quase 30 mil, mas o anúncio do novo 
concurso público sinaliza apenas 2 mil 
vagas no Brasil, somente carteiros e o 
cargo de OTT. E os atendentes? 

Infelizmente isso deixa claro que 
a intenção da ECT é fazer do cargo de 
atendente comercial a MACA dos rea-
bilitados. Depois de moer a coluna dos 
carteiros, e acabar com as articulações 
dos OTT, empurra-se o que sobrou dos 
corpos deles para trás de um balcão, li-
mita-se o acesso a informação, segre-
ga-os numa disputa por metas, escravi-

zando-os com múltiplas tarefas.  
Se os atendentes comerciais se uni-

rem na luta pelos nossos direitos con-
quistaremos mais. A grande sacada da 
greve é garantir que os clientes encon-
trem as portas fechadas. Se o dinheiro 
parar de entrar nas agências a ECT será 
pressionada a negociar com os trabalha-
dores. Não fique acomodado, não fique 
encostado, não seja enganado e venha 
para a luta. A gestão dos Correios pouco 
se importa com seus funcionários, prin-
cipalmente se ele for um atendente co-
mercial. No primeiro erro, você tem que 

pagar o prejuízo e nem consideram que 
o quebra de caixa que você recebe é uma 
miséria. Então companheiros, venham 
para a luta, pois só a luta muda a vida. 


