
Reunião com 
Atendentes 

Comerciais, OTTs 
e advogados no 

SINCOTELBA 

O Plano de Redução de Despesas anunciando pela ECT é um ataque aos direitos 
dos trabalhadores, em especial os Atendentes Comerciais e os OTTs (Operadores 
de Triagem e Transbordo), com a redução dos postos de trabalho por conta do 
fechamento de agências e a mecanização dos Centros de tratamentos. 
Antes que o ataque se concretize o sindicato agendou uma reunião com os 
advogados para discutir questões específicas para esses trabalhadores. Não 
falte, sua participação é muito importante no dia 25/02/2016 às 19 horas na 
sede do Sincotelba. Temos diversos problemas a serem discutidos, a exemplo 
do assédio moral e o sistema diário de metas.

A última semana de Janeiro foi marca-
da pela homenagem aos trabalhadores 
Ecetistas já que no dia 25/01 é comemo-
rado o dia do carteiro.  As festividades 
iniciaram no dia 25/01 com a missa na 
Igreja de São Pedro e no dia 29 um cul-
to evangélico no teatro dos Correios. Já 
no dia 30, uma procissão saiu do largo 
de Roma em direção à Igreja do Bonfim 
completando 106 anos de tradição, reu-
nindo centenas de pessoas que agrade-
ceram pelas graças alcançadas. A emo-
ção tomou conta dos participantes.    

Ainda no dia 30 o clima de fé deu 
lugar espaço a alegria e descontração, 
pois a festa continuou no Clube Recre-
ativo dos Empregados dos Correios 
(GRECOS) com um buffet de churras-
co, caldo de sururu, cachorro quente, 
algodão doce, bebidas, cama elástica, 
pipoca, acarajé e abará, tudo embalado 
com boa música. 

O maior evento de integração dos 

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

F E S TA  E C E T I S TA
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Fé, tradição e muita alegria

A T E N Ç Ã O

Trabalhadores de Correios no Brasil, 
pois além de Salvador a festividade se 
estendeu por cinco regiões da Bahia: 
Região Cacaueira, Itapetinga, Vitória 

da Conquista, Barreiras e Juazeiro. 
Para a diretoria do Sindicato ficou o 

sentimento satisfação, pois os associa-
dos fizeram questão de dizer que foi a 
melhor festa que o SINCOTELBA já re-
alizou.

O presidente Josué Canto e toda a 
diretoria agradecem aos associados e 
todos que contribuíram abrilhantando 
a festa. Quem não foi, perdeu. Até 2017!
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O presidente do Sincotelba convoca os 
associados para a assembleia de avalia-
ção e referendo da Campanha Nacional 
em defesa dos Correios Público (100% 
estatal), dos empregos e por manuten-

ção dos direitos; Contra a reestrutura-
ção da ECT; Aprovação do Estado de 
Greve e as resoluções aprovadas no XVI 
CONSIN (Conselho de Sindicatos) reali-
zado em Brasília no dia 20/01/2016. 

ASSEMBLEIA DIA 18/02
Primeira chamada às 18h 
e em segunda chamada às 
19h na Sede do Sindicato.

Os funcionários das empresas públicas 
no âmbito federal, estadual e municipal 
estão em risco com o PLS 555/15, com 
previsão de votação no senado no dia 
16/02 às 14h00min, se for aprovado é a 
entrega do patrimônio do povo, avalia-
do em R$4,5 trilhões, conforme dados 
do MP (Ministério do Planejamento), 
apenas por cobiça do mercado. 

O alvo são estatais de porte, com 

reconhecimento internacional, atuação 
consolidada no sistema financeiro, em-
presas de importância estratégica para 
o país, como Petrobrás, Embrapa, BN-
DES, Banco da Amazônia, CEF, Banco 
do Brasil, Correios, Eletrobrás, Telebrás. 
Empresas com naturezas jurídicas dife-
rentes, controladas totalmente pelo es-
tado ou com capital aberto. Do total de 
583.436 trabalhadores no âmbito fede-

ral, 1/5 trabalham nos Correios, ou seja, 
119.411 Ecetistas estão em risco.  Aliado a 
isso, a reunião com o presidente da ECT 
no dia 21/01 confirma que o risco não é 
apenas externo, pois um documento va-
zado descreve que nas ações para redu-
ção de despesas no Correios, o objetivo 
é atacar os direitos dos trabalhadores, o 
acordo coletivo e os postos de trabalho. 
Por isso mobilização e luta é de todos.
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Assembleia no dia 18/02 marca o inicio 
das atividades aprovadas no CONSIN 

PLS 555/15 será votado no Senado dia 
16/02 representa um ataque às estatais

FIQUE LIGADO
	POSTALSAÚDE CONVOCA BENEFICIÁRIOS COM FILHOS MAIORES DE 21 ANOS E MENORES DE 24 QUE 

CURSA UNIVERSIDADE PARA RECADASTRAMENTO 

  O Beneficiário titular deve fazer a renovação do plano de saúde no prazo dos filhos solteiros, cursando o 3º 
grau. O prazo para entrega dos documentos exigidos vai de 3de fevereiro a 1º de maio. Lembre-se, o não 
recadastramento do dependente gera suspensão do plano até que todos os documentos sejam apresentados. 
Você pode conferir a lista dos documentos no site do Sincotelba. 

	COMPRA DE MEDICAMENTOS PODE SER FEITA ATRAVÉS DO REEMBOLSO NO POSTALSAÚDE 

 As dificuldades dos trabalhadores para encontrar uma farmácia disponível na rede credenciada, fez a 
PostalSaúde encerrar o contrato com a Global Saúde e desde o dia 01 de fevereiro de 2016 os medicamentos 
podem ser adquiridos em qualquer farmácia do país e a cobertura será exclusivamente por meio do reembolso.  

 Como solicitar o reembolso: O beneficiário compra o medicamento coberto em qualquer farmácia, dentro do 
território nacional, e solicita o reembolso à POSTAL SAÚDE. Para isso, basta preencher o formulário assinado 
com dados bancários e CPF do Beneficiário titular (no site do postal saúde - www.postalsaude.com.br) e enviar 
junto com os documentos necessários para o e-mail pbm@postalsaude.com.br.


