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SINTECT-MA convoca trabalhadores para assembleia
A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares 
no Estado do Maranhão – SINTECT/MA, convoca todos os seus filiados para comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 05 de Março de 2018 em sua Sede, situado na Av. M, Nº 25 Radional, São Luís,
MA. A assembleia será instalada em primeira convocação às 18:30h e em segunda convocação às 19:00h. 
Confira abaixo a pauta do dia:  
1) INFORMES;  
2) AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DO TST (APROVAÇÃO/RECUSA);  
3) APROVAÇÃO/RECUSA DO IMPOSTO SINDICAL;  
4) APROVAÇÃO DO ESTADO DE GREVE;  
5) OUTROS.  

PLANO DE SAÚDE
Trabalhadores (as) do Maranhão, sindicalizados ou não Sindicalizados

O Sindicato de Correios do Maranhão com todos os seus diretores eleitos vem convocar vocês para 
uma guerra dia 12 de março de 2018, em defesa do plano de saúde e pelo direito à saúde para todos,
inclusive nossos filhos, cônjuges, pais e mães. Esta data, um dia, será lembrada como o momento 
decisivo na história dos direitos aos trabalhadores de Correios pois vai ser o dia em que devemos 
demonstrar e provar com nossa mobilização ao Tribunal Superior do Trabalho que o plano de saúde 
é nosso direito mais precioso dentre os que temos na ECT.
E esta mobilização só pode ser demonstrada indo ao trabalho e comparecendo ao campo de batalha, 
junto dos demais ECTistas para comprovar a união dos que trabalha contra aqueles que não traba-
lham, mas tentam retirar nosso direito.
A proposta colocada pelo TST que vai ser escolhida aceitar ou não aceitar até o dia 06 de março, fala
que o trabalhador do Correios que já ganha pouco deve pagar mensalidade no plano de saúde de 
acordo com o que ganha em salário bruto abatido os impostos, que aumenta de valor à medida que 
mais membros queridos de nossas famílias estão no CorreiosSaúde. 

Trabalhador, não falte. Sua presença é essencial.
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A LUTA É DE TODOS NÓS. QUEM FORTALECE O SINDICATO É O TRABALHADOR.

EXPEDIENTE: 
Informativo do Ecetista nº002, de 28/02/2018,
é uma publicação de responsabilidade da Diretoria 
Colegiada do SINTECT/MA. 
Gestão: 2016/2021 Luta, Democracia e Autonomia Sindical 
E-mail: sintectma@uol.com.b

DIRETORIA EXECUTIVA: Márcio Martins – Secretário Geral; Pedro Neponuceno – 
Secretário Intersindical; Helysson Cássio – Secretário de Finanças; José Ribamar –
Sec. Questão Racial; Liege Cantanhede – Secretária da Mulher; Luis Carlos - Sec. de
Geração de Emprego e Renda; Wilbson Baldez - Sec. de Adm. e Patrimônio; Antonio
Morais; Secretário do Interior ; Luzinaldo - Sec. de Imprensa e Divulgação; Roberto 
Carlos – Sec. de Formação William Rogério- Sec. de Anistia e Defesa do Emprego; 
José Raimundo- Secretário do Aposentado. 

Ao utilizar consultas também vamos pagar, somando na mensalidade, 30% do valor de cada 
consulta e 15% nos valores de procedimentos, percentuais que assustam quando olhamos nosso
“aumento” salarial de 2,07% aplicado pelo TST.
No caso de pais e mães, o objetivo da empresa é retirar o mais rápido possível todos os pais e 
mães do plano de saúde. Não podemos deixar crescer e serem ditas as falas de “já tá tudo 
perdido” ou “não adianta fazer greve” colocadas por alguns colegas de trabalho pessimistas ou 
pelegos. Para ganhar os adicionais que aumentaram nossos salários foi preciso acreditar no poder
 da greve, com todo mundo junto.
Todos os sindicatos dessa vez estarão, com certeza, recusando a proposta do TST que coloca 
pagamento de mensalidade mesmo que não se use o plano de saúde, elevação das dívidas ao 
utilizar nos atendimentos e o pior, a retirada dos pais e mães mais pobres (que já ganham menos 
de 1,2 salários mínimos) do plano de saúde. 
Vencemos antes, podemos sim vencer hoje e venceremos sempre que lutarmos com força,  juntos 
e seguindo a orientação da diretoria do sindicato nesta batalha. A guerra não vai acabar dia 12 de 
março, mas neste dia é necessário vencer. 
No dia do julgamento no TST é para os trabalhadores saírem de suas casas com o máximo  de 
familiares possíveis rumo ao local planejado e preparado pela diretoria do Sindicato do Maranhão, 
faça chuva ou faça sol, não importando que meios vamos utilizar para chegar lá, de carro, de moto,
de ônibus, até a pé se for necessário. 
Nossos inimigos estão se preparando para nos atacar. Vão ameaçar nosso SINTECT MA com 
multas pesadas, que podem até vir a decretar a falência financeira do sindicato, os trabalhadores 
também vão ser ameaçados nos seus bolsos com o desconto do dia que  estará paralisado na 
greve.
Mas nada disso pode ou vai impedir os ECTistas de buscar sua vitória na guerra, contra tudo e 
contra todos, contra o governo Temer, contra o ministro Kassab, contra o presidente do Correios 
Guilherme Campos, contra a imprensa que vai distorcer e mentir sobre nossa história, contra 
nossos medos e contra o sistema opressor capitalista que tenta nos tirar o pouco que temos para 
enriquecer mais um punhado de pessoas que já são milionários.
As pessoas que estão diretores do SINTECT MA e da FINDECT estão dia e noite se esforçando
nesta luta há muito tempo. Os sindicalistas da federação e do sindicato são os mais preparados 
para orientar os trabalhadores e a ação dos brasileiros em Correios com a confiança que os 
ECTistas devem ter em seus sindicalistas nesse momento são elementos fundamentais para a 
vitória. Não se deixe levar por quem não está preparado para orientar sobre o assunto. 

Junto com seu sindicato e a FINDECT, somos mais fortes!

                        Para mais informações acesse:www.sintect-ma.org.br


