
Rua Ceará, 206, Prado - Maceió-AL. CEP:57010-350 -  Telefax: (082) 3326-4454 - E-mail: sintect-al@uol.com.br  - Site: www.sintect-al.com.br

Gazeta EcetistaGazeta EcetistaGazeta Ecetista
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

R

FILIADO A

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

FILIADO A

Edição Nº 153 - Março de 2018

SI
NT

EC
T-
AL

Resis
tê

ncia
 e

 L
uta

!

Sintect-AL fará assembleia para
decidir sobre assistência médica

Trabalhadores são contra a cobrança de mensalidade pela Postal Saúde

A
pós audiência de mediação, 
em 22 de fevereiro, no Tri-
bunal Superior do Trabalho, 

para discutir o retrocesso proposto 
pela ECT sobre a assistência mé-
dica, o Sintect-AL está convocando 
toda a categoria para, em assem-
bleia geral, dizer não a mais um gol-
pe da empresa contra os trabalha-
dores. O encontro será na sede do 
Sintect-AL, na próxima segunda-
feira (05), a partir das 19 horas.

Após o presidente dos Cor-
reios, Guilherme Campos, ter aban-
donado a mediação que estava ocor-
rendo na Justiça do Trabalho e, por 
conta própria, judicializado a ques-
tão, o Sintect-AL espera uma postura 
firme de toda a categoria para barrar 
uma série de alterações na Postal 
Saúde que servirão apenas para pre-
judicar o trabalhador e seus depen-
dentes. 

O pagamento de mensalidade, 
a expulsão de pai e mãe do plano, o 
compartilhamento sobre consultas, 
exames e demais tratamentos de 
saúde, isto sem falar nos reajustes 
anuais que passarão a ser definidos 
pela Agência Nacional de Saúde, 
visam somente penalizar ainda mais 
a vida econômica da categoria que 
durante anos tem recebido um salá-
rio abaixo do pago por outras esta-
tais.

Em nossa assembleia anali-
saremos uma proposta do TST que é 
muito ruim para o trabalhador. A 
grande verdade é que o custeio de 
25% do plano, a ser pago pela cate-
goria e a coparticipação proposta de 
15% para exames e de 30% para 
consultas, de acordo com a faixa 
salarial, são um retrocesso numa 
assistência médica que atualmente 

só pagamos quando usamos. Além 
disso, o TST equivocadamente pro-
põe a retirada dos pais mantendo 
somente aqueles que estiverem em 
tratamento até a alta médica para, 
em seguida, excluí-los do plano). Pa-
ra piorar, os reajustes das mensali-

dades serão com base nas normas e 
índices da ANS, impossibilitando 
qualquer negociação durante as 
campanhas salariais.

Sabendo que “o perigo mora 
ao lado”, a categoria vem refutando 
essas alterações, pois todos sabem 
que hoje eles tiram nossos pais e 
“amanhã” também nos excluirão, 
justamente quando estivermos apo-
sentados, nos deixando sem a assis-
tência médica durante a velhice.

Portanto, não temos alterna-
tiva. Desde 2013 o Sintect-AL vem 
alertando contra todas as modifica-
ções na gestão do plano de saúde e 
sempre reafirmando que elas são 
prejudiciais ao trabalhador. Agora 
mais do que nunca precisamos in-
tensificar a luta para evitar que em 
breve estejamos pagando esta 
conta.
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ECT reativa pacote de maldades
e suspende férias do trabalhador

N
ão bastassem os ataques 
ao plano de saúde, a ECT 
resolveu nesta última 

quarta-feira (28), reprimir mais 
ainda os ecetistas. De forma des-
proporcional e injustificável, sua 
Diretoria Executiva determinou a 
suspensão das férias de traba-
lhadores já esgotados física e 
psicologicamente em razão da 
excessiva sobrecarga de traba-
lho.

O Sin tect -AL repudia  
veementemente essa postura 
descabida e truculenta da Dire-

toria Executiva. Tal medida não 
resolve o problema da falta de 
gerenciamento nas áreas opera-
cional e administrativa. Sacrificar 
o trabalhador sob a justificativa de 
problemas financeiros e falta de 
pessoal jamais sanará a suposta 
crise nos Correios. Apenas servi-
rá para irritar toda a categoria e 
agravar ainda mais as já comba-
lidas relações de trabalho na em-
presa.

Somente a união da cate-
goria será capaz de combater es-
ses ataques desumanos contra 

os trabalhadores. Precisamos re-
sistir e nos preparar para o en-
frentamento respaldados sempre 
no direito à resistência e na le-
gislação brasileira. Comecemos 
então comparecendo a assem-
bleia geral da próxima segunda-
feira para demonstrar nossa ir-
ritação contra esses ataques e 
falta de respeito aos trabalha-
dores.

Pelo direito as férias nos 
Correios, não ao pagamento de 
mensalidade à Postal Saúde e 
fora Guilherme Campos!!!

EDITAL Nº 01/2018

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Alagoas – SINTECT-

AL, situado na Rua Ceará, 206 – Prado – Maceió/AL, vem, através de seu representante legal, 

convocar todos os trabalhadores em sua base territorial a comparecerem à Assembleia Geral 

Extraordinária, que se realizará no dia 05 de março de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede do 

Sintect-AL, situada a Rua Ceará, 206, bairro de Prado, nesta capital, em primeira convocação, com 

50% dos associados, e às 19 horas e 30 minutos, em segunda e última convocação, com qualquer 

número de associados presentes, para deliberar sobre os seguintes assuntos constantes na pauta:

1) Manutenção do ACT assinado no TST, com cumprimento integral de todas as cláusulas com 

o direito adquirido;

2) REJEIÇÃO da proposta apresentada pelo TST na audiência de mediação do último dia 

22/02/2018;

3) Aprovação de greve nacional por tempo indeterminado a partir da 00 (zero) hora, do dia 

12/03/2018, pela manutenção integral do modelo e critérios do plano de saúde;

4) Outros encaminhamentos.

Maceió, 01 de março de 2018.

Altannes Cleidy Vieira Holanda

Presidente
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