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Presidente do Sincotelba articula reunião com 
lideranças de todos os sindicatos dos Correios, 
Fentect e Findect para combater ataques da ECT
Diante das previsões de mais ataques 
aos(às) ecetistas, o presidente do Sin-
cotelba, Josué Canto, juntamente com 
a diretoria, tomaram a iniciativa de ar-
ticular com todas as lideranças sindicais 
do país, Fentect e Findect, em caráter 
emergencial, reunião estratégica. 

Uma carta ‘comunicado’ foi enviada 
a todos(as) presidentes(as) do movi-
mento sindical dos Correios que con-
firmaram participação entre os dias 17 
e 18 de junho, em Brasília.

O Objetivo é definir qual postura será 

adotada para combater o assédio moral, 
a precarização dos postos de trabalho, 
o fechamento de unidades operacionais 
e agências, a privatização dos Correios 
e a ameaça de demissão em massa de 
atendentes comerciais, carteiros, ope-
rador de triagem e transbordo (OTT’s) e 
administrativos. Para Josué, as diferen-
ças políticas, ideológicas ou partidárias 
devem convergir para reunificação da 
classe trabalhadora rumo ao enfrenta-
mento aos ataques planejados pela ECT.  

“Não dá mais para tolerar aos abu-

sos dos Correios. Agora, é hora de reagir 
com organização e unidade nacional, 
para mantermos os direitos adquiridos 
e os postos de trabalho,” desabafa.

O(a) trabalhador(a) admitido(a) antes 
de janeiro de 1988, na ECT, e tenha 
recebido o vale alimentação tem a 
possibilidade de ter reconhecida a 
natureza salarial da parcela. Sendo 
reconhecida a sua natureza salarial, é 
possível o deferimento da sua incor-

poração ao salário, com reflexos nas 
demais verbas.

Para o processo ser movido como 
ação coletiva, os associados devem 
enviar ao Sincotelba cópias dos se-
guintes documentos: contracheques 
anteriores a 1988, Registro Geral (RG), 

Cadastro de Pessoa  Física(CPF) e com-
provante de residência.

Caso os(as) funcionários(as) não 
tenham guardado, os contracheques 
do período podem ser solicitados no 
setor de recursos humanos(RH) dos 
Correios em Salvador.

É hora de reunificar para
avançar nas conquistas 

Admitidos antes de 1988 podem 
pedir na justiça incorporação
de valor de vale refeição da ECT

VA L E  A L I M E N TA Ç Ã O



No último dia 25 de maio 2016, o Sin-
dicato dos Trabalhadores em Correios 
e Telégrafos no Estado da Bahia – Sin-
cotelba – foi notificado da liberação de 
mais um lote de contemplados com 
pagamento do processo do Plano de 
Cargos Carreiras e Salários (PCCS-95). 

Dentro de alguns dias, mais 18 traba-
lhadores(as) receberão comunicado 
em suas residências informando data, 
dia e local para retirada dos valores cor-
respondentes. O resultado do processo 
nº ACU 0048100-18.2004.5.05.0022 
é mais uma conquista dos(as) traba-

lhadores(as) da Bahia. Após assumir 
a direção do sindicato, a Gestão In-
dependência para Lutar, Só a Luta 
Muda a Vida assumiu o compromisso 
de avançar nas conquistas para a ca-
tegoria. Fortaleça essa luta, filie-se ao 
Sincotelba.

Sincotelba repudia
a cultura do estupro
A desvalorização da figura feminina precisa ter fim. Vamos juntos 
dá um basta à violência contra a mulher no trabalho e na vida!   
O Sincotelba, em respeito a todas as mulheres, diz não a cultura   
do estupro em nosso país. Entre na luta você também!
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Sincotelba informa: publicado novo lote 
com mais 18 contemplados no PCC’s 95

FIQUE 
LIGADO

 Mais uma vitória dos trabalhadores: liminar suspende cobrança    
de plano de equacionamento do fundo de pensão Postalis

 No último dia 23 de maio o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT), concedeu liminar (Ação Civil Pública n°2016.01.1.055761-4 – 3ª. Vara Cível 
de Brasília/DF) suspendendo a cobrança no contracheque dos trabalhadores (as) 
referente ao plano de equacionamento do fundo de pensão Postalis.  

 Mobilização 2 de julho: o Sincotelba convoca os(as) trabalhadores(as)  
para a passeata dos ecetistas 2016  

 O 2 de julho é uma data cívica comemorativa a Independência da Bahia, 
marcada por manifestações e protestos. O SINCOTELBA convoca todos os 
(as) trabalhadores (as) para participar do tradicional desfile e levantar a nossa 
bandeira em defesa de um Correios 100% público, de qualidade, contra a 
precarização e privatização da empresa.  

 Fique atento aos próximos informes com a programação completa.   
Não deixe de participar, só a luta muda a vida!


