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1. POSTALIS

O Postalis informa que a 2a Semana de Ética e Integridade do Postalis acontece em Novembro.                                                           

Evento de 03 a 05/11 visa construir uma cultura institucional íntegra e ética entre os funcionários e 

terá a participação de profissionais renomados abordando temas como: a ética no dia a dia, a 

promoção da integridade e o combate à corrupção, funcionamento do Canal de Denúncias do 

Postalis e valores éticos na organização.                                                                                                         

De 3 a 5 de novembro, as palestras serão transmitidas ao vivo, sempre das 16h às 18h00. A 

programação ainda inclui dicas, vídeos e um canal da ética disponível na plataforma interna de 

comunicação.                                                                                                                 

Matéria sobre o assunto e contendo a programação está disponível no link: 

http://www.postalis.org.br/2021/10/28/2a-semana-de-etica-e-integridade-do-postalis-acontece-em-

novembro/ .

2. POSTAL SAUDE

Estamos atravessando um momento que poderíamos chamar de louco. Parece que  o céu esta 

desabando sobre nossas cabeças . Além da pandemia, o desejo de privatizar os Correios, o Postalis, 

e todos os seu problemas, temos ainda   a cobrança integral das  nossas mensalidades definidas 

pelos Correios e Postal Saúde desde 01 de agosto. Todas as Organizações entraram na justiça com 

as representações necessárias mas as sentenças  estão saindo a conta gotas. O que podemos fazer 

é esperar e parabenizar aquelas que já obtiveram sentenças positivas. No nosso caso e de outras 

Organizações não  temos sentença  apesar do processo  acumular mais de 2000 paginas. Resta 

esperança, como dizia Santo Agostinho, “Enquanto houver vontade de lutar , haverá esperança de 

vencer”.

3. REUNIÃO PRESENCIAL

É chegado o momento de decidirmos sobre uma reunião presencial estatutariamente chamado de 

CONREP. Pensamos em poder fazer isso no mês de março de 2022, óbvio com todos vacinados, 

reforço tomado e todos os cuidados determinados pelas Organizações de Saúde. A idéia é que 

façamos isso na Bahia. Precisamos que cada Associação nos ajude no sentido de que possamos 

agendar isso ou não . Basta passar um e-mail com os dizeres : CONREP MARÇO 2022 CONFIRMADO 

OU  CONREP MARÇO 2022 NÃO CONFIRMADO.

Estamos propondo esse período porque fevereiro é mês de carnaval . É importante que todos sinalize 

para que possamos agendar com antecedência o local e providencias. Solicitamos enviar essa 

comunicação até no máximo no dia 16 de novembro.
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