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POSTALSAUDE: MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO INVIABILIZA O PLANO.
    Nem começou o ano de 2020, e os ataques da direção da ECT continuam 
através do seu presidente Sr. Floriano Peixoto, que mais uma vez deferiu 
ataques à nossa categoria, demonstrando uma falta de respeito enorme aos 
trabalhadores ecetistas, na última sexta-feira dia 03/01/2020, soltou o primeira 
hora no final da tarde, onde estabelece uma nova forma de custeio do plano de 
saúde da categoria. No informativo tenta forçar a saída dos participantes e seus 
dependentes do plano de saúde, não podemos cair nesta armadilha, é bom 
lembrar que, o processo ainda não está finalizado. Queremos ressaltar que o 
STF não analisou as defesas dos jurídicos das Federações impetrados contra a 
liminar SL do 1.264/DF de 18/11/2019, dada pelo presidente do STF aos 
correios. Sabemos que o objetivo da empresa é ameaçar, e fazer pressão para 

que os trabalhadores assinem termos se comprometendo a aceitar esta liminar monocrática, dada pelo presidente do STF, e 
abram mão do plano de saúde. O desrespeito é tão grande, que a Empresa determina um prazo final para a manifestação dos 
beneficiários que não desejarem permanecer no plano e pedirem para sair. Não vamos assinar nada, vamos lutar para manter o 
nosso plano de saúde, conforme decidido pelo TST no ultimo dissídio coletivo. A FENTECT, orienta os seus sindicatos filiados, a 
não assinarem nada e muito menos sair do plano de saúde. A nossa assessoria jurídica já tomou as devidas providências, para 
barrar este ataque da direção da Empresa e do Governo à nossa categoria, e também está entrando com um pedido de liminar no 
Supremo Tribunal Federal e no TST.

     Governo mais uma vez ataca o bolso do trabalhador, com salários rebaixados, condições precárias e sobrecarga de trabalho 
por falta de concurso público, aumento de mensalidades do plano de saúde da categoria, agora mais um aumento de contribuição 
do INSS, veja tabela abaixo já para o mês de março/20.

Portaria estabelece reajuste de 4,48% para aposentados e pensionistas do INSS.

Pela legislação federal, o índice de reajuste do benefício de aposentados e pensionistas que 
recebem valor superior ao do salário mínimo é definido pela variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior.
Em 2019, o INPC ficou em 4,48%, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) .

O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira, 14, a nova tabela do INSS. A  Portaria 913/2019estabelece o reajuste de 
4,48% para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Com a 
alteração, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06 a partir de 
janeiro de 2020.

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS



Medida Provisória 905 – Programa Verde e Amarelo

E
ste programa consiste na contratação para o mercado de trabalho jovens entre 18 a 29 anos 
(Primeiro Emprego), onde as empresas poderão contratar 20% do seu efetivo nesta 
modalidade, pagando um salário mínimo e meio R$ 1.497,00 por 2 anos de contrato, autoriza 

também trabalho aos domingos e feriados nesta modalidade, no setor de comércio e serviços um 
domingo a cada 04 semanas de trabalho, e no setor industrial um domingo a cada 07 semanas de 
trabalho, e nos feriados uma folga subsequente ao feriado trabalhado, nesta modalidade não há 
mais a necessidade de negociar com o sindicato da classe o repouso semanal remunerado. Nesta 

modalidade isenta o patrão do recolhimento do INSS, e passa a cobrar o tributo das pessoas que recebem o seguro 
desemprego, que passarão a pagar 7.5% do referido seguro, contando estas contribuições para o tempo de aposentadoria no 
futuro, neste programa do governo o patrão deixa de recolher os 8% do FGTS e passa a recolher apenas 2%, e se o 
trabalhador for demitido sem justa causa a multa de 40% do FGTS cai para 20% sobre os 2% recolhidos pelo patrão. Nesta 
modalidade o trabalhador passa a receber proporcionalmente o 13° salário e as férias, já com o (abono de um terço) junto com 
o pagamento. Sobre o adicional de periculosidade nesta modalidade, que hoje é de 30% passará a receber apenas 5%, e 
condicionado a contratação de um seguro de acidentes pessoais, segundo o novo programa do governo especialistas dizem 
que, o jovem (a) não terá opção se quiser arrumar um trabalho. E para receber o adicional de periculosidade é preciso que ao 
menos metade da jornada seja em atividade perigosa. Esta MP (905) passará a valer a partir de 1° janeiro de 2020 até 
31/12/2022, onde ainda até o presente momento não passou pelo Congresso para ser votada.

PROGAMA VERDE-AMARELO, MP 905 DO GOVERNO FEDERAL, ALTERA 
LEI E NR'S, TUDO PARA ISENTAR EMPRESÁRIOS DE 

RESPONSABILIDADES COM O TRABALHADOR.

Imagine a situação: você está indo para o seu trabalho e 
o veículo em que está sofre uma colisão ao longo do 
percurso. Antes, esse acidente no trajeto era considerado 
acidente de trabalho, o que significa que você poderia seguir 
os protocolos padrões para afastamento e recebimento de 
auxílio-doença. Mas isso mudou há dois meses, quando 
entrou em vigência a Medida Provisória (MP) 905, que criou o 
programa Verde Amarelo.

No caso das empresas, não é preciso mais emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Pelas regras atuais, 

acidentes de trabalho devem ser comunicados até o primeiro dia útil após a ocorrência. O empregador que não faz isso paga 

multa pela falta de comunicação do acidente, que pode variar de R$ 1,7 mil até R$ 5,8 mil.

O que muda na prática se ocorrer um acidente no trajeto

Já para os empregados, esse desenquadramento traz mais mudanças. Caso esse acidente exija que a pessoa se 

afaste do trabalho por mais de 15 dias, o empregado pode solicitar o auxílio-doença comum, mas perde o direito ao auxílio-

doença acidentário. Além disso, não há mais estabilidade de 12 meses no emprego. A mudança não altera o direito de a 

pessoa requerer o auxílio-acidente, em caso de sequelas."

Essas alterações trazem mudanças práticas para empregados e empregadores.

Acidentes de percurso não são mais enquadrados como acidentes de trabalho porque a MP, além de alterar 

diversos pontos da CLT, também mudou alguns itens da lei 8.213/1991, que dispõe sobre planos de benefícios da 

Previdência. O governo de Jair Bolsonaro revogou a alínea “d” do inciso IV do caput do artigo 21. Esse artigo determinava o 

que era equiparado a acidente de trabalho, e o trecho revogado mencionava acidentes ocorridos “no percurso da residência 

para o local de trabalho ou trabalho para casa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 

segurado”.
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Muitas pessoas consideram o 8 de Março apenas uma data de 
homenagens às mulheres, mas, diferentemente de outras datas 
comemorativas, ela não foi criada pelo comércio - e tem raízes 

históricas mais profundas e sérias.

Oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 
1975, o chamado Dia Internacional da Mulher é comemorado 

desde o início do século 20.

Elas começaram uma campanha dentro do movimento 
socialista para exigir seus direitos - as condições de trabalho 

delas eram ainda piores que as dos homens à época.
A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem 
algumas explicações históricas. No Brasil, é muito comum 

relacioná-la ao incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de 
março de 1911 na Triangle Shirtwaist Company, quando 146 

trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens (na 
maioria, judeus), que trouxe à tona as más condições 
enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial.

Hoje, a data é cada vez mais lembrada como um dia para 
reivindicar igualdade de gênero e com protestos ao redor do 

mundo - aproximando-a de sua origem na luta de mulheres que 
trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns 

países da Europa.


