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ECT E TST ATACAM PLANO DE SAÚDE DOS
TRABALHADORES
A direção golpista da empresa junto com
Debates sobre a proposta
o TST insiste em retirar o plano de saúde dos
trabalhadores e já antecipou uma nova proposPara debater sobre essa proposta de meta de mediação que prevê mensalidade e retira
diação do TST sobre o Plano de Saúde, será reaos dependentes pai e mãe do plano. Além disso,
lizada, em Brasília, nos dias 24 e 25 de outubro,
também propõe um percentual sobre a utilização
uma reunião da colegiada com a diretoria da fe(exames, consultas e internações).
deração. E nos dias 26 e 27 de outubro, aconteNós defendemos que
cerá o XX Conselho de Reprequalquer tipo de mensalidade
sentantes (CONSIN), com um
é um ataque aos trabalhado- NÓS DEFENDEMOS representante de cada entidares e deve ser rejeitada pelos
de filiada à federação.
ecetistas, que já sobrevivem
QUE QUALQUER
Como pauta do evento, os
com os salários mais baixos
participantes vão poder fazer
entre as empresas públicas e
TIPO DE
a avaliação sobre a Campanha
estatais, à base de benefícios.
Salarial 2017/18 e sobre o
Sendo o plano de saúde o beMENSALIDADE É despacho do TST, do dia 13 de
nefício mais importante para
outubro, sobre o plano de saúa categoria e que foi conquisUM ATAQUE AOS
de dos trabalhadores dos Cortado com muitos anos de luta,
reios.
sendo ele também uma forma
TRABALHADORES
Após os debates em Brasília,
de compensação pelos baixos
serão feitos encaminhamentos
salários dos ecetistas.
políticos para a categoria sobre
Ressaltamos ainda que
o caso e, possivelmente, podenesse é só o início das cobranças o que poderá
do ser deliberado em assembléias. O posicionaaumentar de forma que perderemos o controle
mento sobre a proposta deve ser feito até o dia 31
dos valores. Dessa maneira, os trabalhadores não
de outubro.
conseguirão arcar com os custos, deixando o plano de saúde e passando a depender do SUS.

INCOMPETÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA
ESTADUAL DO PI CAUSARÁ TRANSTORNOS PARA A
POPULAÇÃO E PARA OS ECETISTAS

Por desorganização e falta de planejamento da Superintendência Estadual do
PI, fomos informados que o CDD-Centro
se juntará ao CDD-Sul, por conta, segundo
a direção, da exigência do proprietário do
prédio locado para o CDD-Centro. Acontece que não é de hoje que o proprietário
pede que o prédio seja devolvido e, mesmo assim, a DR não se organizou para
locar um outro imóvel, deixando os trabalhadores totalmente insatisfeitos com
essa mudança.

Com essa mudança, os carteiros e a
população sofrerão em diversos aspectos,
tanto pelo tempo improdutivo da locomoção quanto pelo desgaste físico causado
pela distancia dos distritos. Essa junção de
CDD’s causará também improdutividade
por conta da concentração de demandas e
de trabalhadores num mesmo espaço físico. E a população sofrerá ainda mais com
a demora na entrega das cartas e objetos
postais.

