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FORA POSTAL SAÚDE!

PROPOSTA DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE
É TENTATIVA DE GOLPE NA CATEGORIA
A proposta de custeio do plano
de saúde apresentada ontem
pelo TST em nada atende os
trabalhadores dos Correios,
uma vez que é a mesma lógica
que a ECT tentou impor aos
trabalhadores antes da greve do
último dia 26 de abril. A proposta
de mensalidade que varia, no
primeiro momento, de 5,21% a
7,82% de mensalidade ﬁxa
sobre o salário bruto acrescido
de até 30% de coparticipação
em consultas é um rombo
enorme nos salários dos
ecetista. Salários que já são
tradicionalmente conhecidos
como os piores entre as
estatais.
A proposta apresentada
aconteceu devido a um pedido
de TAC da direção dos Correios
para o TST. O termo de ajuste
proposto é uma tentativa de
antecipar a campanha salarial,
uma vez que o plano de saúde
não pode ser alterado neste
momento sem a concordância
de uma das partes envolvidas.

Neste caso concreto os
Correios e as Federações.
É importante os trabalhadores
entenderem que o plano de
saúde não pode ser alterado
sem que haja acordo coletivo de

campanha salarial. A imposição
de qualquer valor de
mensalidade no plano de saúde
abre as portas para o ﬁm deste
benefício e para a privatização
total dos Correios.
Os trabalhadores não devem
aceitar este ataque e devem se
preparar para uma campanha
salarial muito “dura”, pois as
ameaças da nova direção dos
Correios e do Ministro das
Comunicações são claras
quanto à redução de efetivo da
ECT. Devemos nos preparar
para travar uma verdadeira
guerra em defesa dos nossos
empregos. A privatização é o
mesmo que demissão de
milhares de trabalhadores.

trabalho. A tentativa de
antecipação desta negociação
mostra claramente o que a
Empresa vai tentar retirar dos
trabalhadores na próxima

Diante da situação devemos
alertar os trabalhadores que a
única saída que temos é a
nossa organização. Devemos
lutar para impedir que acabem
com nosso plano de saúde e
com nossos empregos.

CDD SÃO BENEDITO

TRABALHADORA DENUNCIA ASSÉDIO MORAL
Segundo trabalhadora do CDD
São Benedito as condições de
trabalho se tornaram
insuportáveis devido os diversos
assédios que a mesma vem
sofrendo da cheﬁa da unidade.
Segundo denúncia que chegou
ao Sindicato a trabalhadora
relata um dos episódios do
assédio:
“Entreguei a gestora um relatório
do ortopedista, onde constava
que meu problema na coluna foi
ocasionado pela função, no
caso, pelo carro, pois trabalhei
vários dias com o banco torto e
quebrado. Até hoje não emitiram
a CAT. Tentei várias vezes, mas
todo médico do Correios que
marcavam pra mim era
terceirizado e falavam que não
podiam fazer nada. A GESAU
também não resolveu e sequer
deram resposta”.
O caso de assédio está se
agravando e outras

trabalhadoras do setor também
estão na mesma situação. Veja o
relato da trabalhadora:
“Todas as mulheres carteiras do
CDD estão se sentindo
desmotivadas, sem respeito,
intimidadas”. “Alguém tem que
fazer algo pra acabar com esses
desmandos. A gerente grita,
debocha e depois se faz de
vítima, pede desculpas...
Solicitamos que o sindicato faça
um ofício à empresa, solicitando
uma reunião com todos os
funcionários do CDD São
Benedito, juntamente com o
sindicato e a cheﬁa imediata da
gerente. Queremos que alguma
providência seja tomada. Do
jeito que está não dá pra
continuar.”
A situação já ultrapassou os
limites e está causando
problemas físicos na
trabalhadora: Veja outro relato
da mesma trabalhadora:

“Quando acordo e lembro que
t e n h o q u e i r t r a b a l h a r, o
estômago começa a queimar,
sinto náuseas, a cabeça dói.
Isso não é só eu. Outras duas
funcionárias estão reclamando
os mesmos sintomas. Não
temos ânimo para trabalhar”.
A situação é grave e o Sindicato
está denunciando aqui o boletim
e já enviou as cartas formais e
solicitando as reuniões e exigiu
da direção dos Correios uma
solução imediata para o caso.
O Sindicato estará na porta do
setor para dialogar e mobilizar
os trabalhadores, independente
de autorização da ECT, pois a
situação passou dos limites e a
ECT não apontou até agora
nenhuma solução para o caso.

NÃO AO ASSÉDIO MORAL!

AC BAIRRO UNIÃO

INSEGURANÇA COMUM AOS TRABALHADORES E CLIENTES
Dando continuidade a nefasta
politica de contenção de
despesas, a ECT retirou o
vigilante da unidade, deixando
colaboradores e usuários a
mercê da sorte quanto a
segurança.
O desrespeito para com os
trabalhadores, e clientes é
enorme, levando-se em

consideração que a unidade
localiza-se em uma região, com
alto índice de assaltos.

sendo, em vários episódios
constante de assalto ás
unidades dos correios.

O alerta esta dado, se por
ventura aconteça qualquer
incidente, que venha a ferir a
integridade física ou emocional
seja de cliente ou funcionário; a
empresa será responsabilizada
judicialmente, como o vem

Entendemos que este descaso é
parte da política de privatização,
que inclui o fechamento das
agências próprias dos correios
para favorecimento das
agências de correios
franqueadas.

