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Saúde é o que interessa

Todos ao I Encontro Regional de Saúde dos
Trabalhadores dos Correios!

Evento que acontece no próximo dia 26, terá a participação de especialistas em prevenção e
pretende esclarecer porque tanto trabalhador tem adoecido nos Correios. Na oportunidade,
também será discutida a situação caótica do Plano de Saúde da categoria. Participe!

D

iante do crescente número
de ecetistas que adoecem,
reabilitam ou aposentam
por invalidez por causas ligadas as
condições de trabalho, o SINTECTGO realiza no dia 26 de novembro
o I Encontro Regional de Saúde dos
Trabalhadores dos Correios. O evento
ocorrerá no Hotel Serras de Goyaz, localizado na Av. Paranaíba, 1445 - Setor
Central, Goiânia – GO, a partir das 8h.
O I Encontro de Saúde dos Trabalhadores dos Correios visa conscientizar os ecetistas da importância de
se cuidar da saúde. Entre os temas
que serão abordados, estão: “Assédio
Moral”, “Saúde Mental”, “Causas,
diagnóstico e prevenção das doenças
ocupacionais dos trabalhadores”, “As
medidas administrativas e jurídicas
a serem tomadas” e o “Desmonte do
Plano de Saúde da categoria (Postal
Saúde)”.
Todos os trabalhadores filiados ao
Sindicato podem participar do Encontro, para isso basta preencher a ficha
de inscrição abaixo e enviá-la ao SINTECT-GO até o dia 19 de novembro
por:
• email: sintect1go@gmail.com;
• fax: (62) 3280-4415; ou
• entregá-la diretamente na sede

do Sindicato, localizada na Rua
anhangá , Quadra 32-A Lote 25 Vila
Brasília, Aparecida de Goiânia – Goiás.
O preenchimento da inscrição é
fundamental para que o Sindicato
possa providenciar a estrutura adequada aos participantes. Por isso, não
esqueça de se inscrever com antecedência.
Doenças ocupacionais
Atualmente o número de pessoas
que foram reabilitadas ou aposentadas por doenças é alarmante, e nos
Correios a situação não é diferente.
Toda empresa e/ou empregador tem
a obrigação de garantir condições que
preserve a saúde dos trabalhadores,
mas não é o que acontece. A saúde
dos trabalhadores é comprometida
diariamente, sobretudo por causa das
péssimas condições de trabalho, e o
desenvolvimento de doenças ocupacionais acaba sendo inevitável.
Postal Saúde no Vermelho
Além do trabalhador adoecer nos
Correios em função da sobrecarga, da
falta de ergonomia e de outras condições relacionadas ao trabalho, o ecetista ainda sofre com a falta de assistên-

Imagem ilustrativa

cia médica que deveria ser assegurada
pelo seu Plano de Saúde. Desde o surgimento da Postal Saúde, os trabalhadores convivem com a falta de atendimento médico, descredenciamento de
profissionais e a recorrente ameaça de
pagamento de mensalidades e exclusão de dependentes.
Em cumprimento ao ACT
2016/2017 foi instaurada uma Comissão Paritária para discutir a situação do Plano. Os representantes da
ECT alegam dificuldades financeiras
e insistem a todo custo em alterar o
custeio do plano. Já está suspensa a
inclusão de novos beneficiários e pretendem propor mensalidades. É preciso mobilizar!

FICHA DE INSCRIÇÃO
I ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS
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DATA DA INSCRIÇÃO:
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INSCREVA-SE!

Retrocesso

Decisões do STF esmagam conquistas,
direitos e garantias dos trabalhadores

A

s últimas decisões aprovadas no Supremo Tribunal Federal (STF), em
relação aos direitos trabalhistas,
deixaram claro que a Constituição
não será obstáculo para se retirar
direitos da classe trabalhadora. Em
menos de 15 dias, o Supremo suspendeu os efeitos da súmula 277,
aprovou o corte dos dias de greve
dos servidores públicos. Além disso,
a lei de terceirização deve ser votada
em breve.
No dia 14 de outubro, o ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF),
Gilmar Mendes, concedeu medida
cautelar suspendendo os efeitos da
súmula 277 (Ultratividade das Normas Coletivas) em todos os processos e decisões da Justiça do Trabalho.
Assim, todos os acordos fechados
durante a Campanha Salarial dos
ecetistas de 2016, por exemplo, não
serão incorporados aos contratos de
trabalho, e serão válidos por apenas
um ano, devendo ser negociados
posteriormente. Ou seja, todos os
anos os trabalhadores deverão negociar novamente todas as cláusulas

do Acordo Coletivo de Trabalho.
Anualmente,
os
ecetistas deverão
negociar e lutar
pela entrega matutina, pelo plano de
saúde, pelo auxilio
creche, licença maternidades, e todos
os outros direitos
conquistados anteriormente.
Ainda no mês
de outubro, no dia
27, o STF declarou
legal a possibilidade dos órgãos Imagem do STF / Fonte: Reprodução
públicos cortarem
traordinário 958.252, que discute a
o salário dos servidores em greve desde o início da mo- constitucionalidade da Súmula 331,
bilização. A decisão também prevê a sobre Contrato de Prestação de Sernegociação para a compensação dos viços. O julgamento pode liberar
dias não trabalhados. Só não have- qualquer forma de terceirização no
rá corte se a greve for motivada por país, e com ela suas consequências:
uma conduta ilegal do órgão, como desestruturação do mercado de trao atraso no pagamento dos salários. balho, redução de salários, aumento
No dia 09 de novembro, o Su- da jornada de trabalho, desumanipremo deve julgar o Recurso Ex- zação do trabalhador, entre outros.
Ou seja, todos os esforços da
classe trabalhadora ao longo
dos anos para regulamentar
esse tipo de contratação terá
sido em vão.
Com essas medidas e decisões, o Supremo deixa claro de que lado está. Por isso
as Centrais Sindicais estão
se mobilizando contras estes
ataques, e irá realizar no dia
11 de novembro o Dia Nacional de Greve, em defesa
da Petrobrás, do Pré-Sal e
da soberania nacional; contra a PEC 241 (PEC 55) e ao
PL 257, contra à Reforma da
Previdência, contra à MP do
Ensino Médio e contra à terceirização, à prevalência do
negociado sobre o legislado
e à flexibilização do contrato
CUT e SINTECT-GO conclamam os trabalhadores a participarem do ato a partir de trabalho.
das 17h, no dia 11 de novembro, na Av. Anhanguera com a Av. Tocantins, Centro
*Com informações da
de Goiânia.
FENTECT realiza Conselho de Sindicatos no dia 18 de novembro para intensificar Agência Brasil, Carta Capimobilização em defesa dos direitos dos trabalhadores.
tal, o Globo e STF.
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