BOCA 421 - DEZEMBRO DE 2020
O ano de 2020 deve ser esquecido por todos, o mundo
conheceu, e ainda vive, a pandemia do COVID-19.
Em relação a nós trabalhadores dos Correios,
sofremos vários ataques por parte deste atual governo
que culminou com o desmonte de nosso ACT e
consequentemente as irreparáveis perdas advindas
deste processo pensado e executado pelo governo
militarizado e com a ajuda imensurável da maioria
dos ministros do TST. Mas, como diz um velho
ditado: “Depois da tempestade vem a bonança”. Eis
que, no apagar das luzes do ano corrente, recebemos a
notícia, há tempos, aguardada por todos os
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trabalhadores que estão inseridos na ação trabalhista
conhecida como PCCS/95. A título de esclarecimento
temos a informar que objeto desta ação é a cobrança
de referências (STEPS) pelo critério de antiguidade,
que determina o pagamento de uma referência a cada
3 (três) anos para todos (as) os trabalhadores (as) e
que nunca foi colocado em prática por parte da ECT.
No mês de novembro de 2020, ﬁnalmente, a justiça
do trabalho liberou os 3 (três) primeiros pagamentos
referentes a esta longa batalha jurídica entre o
sindicato e a empresa. Devemos ressaltar que esta
ação foi conduzida, desde o início pelo Doutor
Giovanni, e que encontrou na direção do sindicato
respaldo e comprometimento, pois foram visitadas 3 Aposentado Recebendo cheque da ação PCCS/95
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todas as 106 cidades da base territorial do sindicato,
esclarecendo e alertando a todos (as) sobre os malefícios do PCCS/2008. Graças a conﬁabilidade que a direção tem junto a classe, conseguimos
aproximadamente 600 termos de oposição ao novo PCCS/2008, em um universo de 950 trabalhadores, a que devemos considerar que os “Gestores”
foram obrigados a aderir ao novo PCCS. No entanto, mesmo os que migraram ao novo Plano tem seus direitos garantidos até a data da migração, e
posteriormente estão à mercê das regras do PCCS/2008. A diferença destes para os que optaram ﬁcar no PCCS/95 é que os integrantes do plano antigo
continuam a fazer jus aos STEPS por antiguidade a cada 3 (três) anos enquanto estiverem na empresa. Outra diferença marcante entre os dois planos
são os valores dos STEPS, onde no PCCS/95 o valor é de 5% e no PCCS/2008 o valor é variável (em média 2,5%) e pago de forma subjetiva, ou seja,
sem critério técnico e transparente. Esta ação, assim como outras, foi possível graças ao expressivo número de associados à entidade, sinal que
estamos no caminho certo com o respaldo e conﬁança perante nossa base sindical. Vale salientar que NÂO existe um cronograma ou lista da justiça
mensurando as próximas guias de pagamento. O sindicato apenas é informado sobre o pagamento no momento da execução e liberação da guia de
cada trabalhador (a). Importante também deixar bem claro a todos (as) que não existe uma data especíﬁca para o recebimento de cada caso. Isso quem
determina é a justiça, cabendo a entidade estar de prontidão em qualquer movimentação processual. Outra situação a se considerar é que as guias de
pagamento com valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos serão pagos mediante precatório, por se tratar de empresa pública, aumentando o
prazo a receber em no mínimo 1 ano, após exauridas todas as fases do processo de execução. A diretoria do SINTECT-SJO de forma responsável e
sempre em prol dos trabalhadores (as) reaﬁrma o compromisso com a categoria de buscar sempre o melhor e mais benéﬁco caminho na solução dos
conﬂitos com a ECT e o governo federal.

Todos nós ecetistas sabemos como 2020 foi um ano difícil. Já no primeiro trimestre, com a
chegada da pandemia, nos vimos numa linha de frente, e tivemos que enfrentar não apenas o vírus,
mas a falta de interesse da ECT em garantir o mínimo de proteção aos seus funcionários. Somente
através da justiça (liminar) é que tivemos EPI, onde a ECT foi obrigada a fornecer álcool em gel 70%
e máscaras. Neste sentido, tivemos que adentrar também no âmbito da justiça para ter a garantia de
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afastamento daqueles trabalhadores que se enquadram no grupo de risco, ou que coabitam com quem está mais vulnerável ao vírus.
Nesse sentido foi solicitado na justiça, primeiramente a testagem de todos (as) os trabalhadores (as) nas unidades afetadas. No entanto,
de forma inexplicável e inconcebível a gestão da ECT preferiu o fechamento das unidades no prazo estipulado pelos órgãos de saúde
ao invés de arcar com as custas dos testes nos (as) trabalhadores (as), atingindo a própria empresa (faturamento/prazos) e
principalmente os clientes. Ainda no primeiro semestre de 2020, o presidente da ECT, Floriano Peixoto criou a ala militar dos correios
nomeando 7 assessores especiais dentro da ECT (totalizando 10) com custos mensais em torno de 27 mil reais cada. Repetindo a
prática do PT, nomeia apadrinhados políticos para a direção da Postal Saúde, colocando mais indicados em seus cabides de emprego.
Toda classe trabalhadora também neste período, já convive com as terríveis mudanças que a MP 905 (contrato verde e amarelo)
provocou desde 2019 e vivencia perdas de direitos trabalhistas históricos, como o acidente de trabalho (percurso in itinere), o
percentual de periculosidade, a diminuição da multa do FGTS ... Nossa categoria também assistiu, em meio ao aumento drástico na
mensalidade da Postal Saúde e principalmente da Coparticipação do Plano, um discurso da ECT em seus informes direcionando para a
saída do plano de saúde dos empregados da ECT. No segundo semestre vem a campanha salarial, e como de costume, nossa classe se
prepara para mais uma batalha contra o governo Bolsonaro e a direção da ECT. A direção dos Correios lança uma proposta
terrivelmente baixa, retirando direitos históricos de nossa categoria, o que nos impulsionou para uma enorme paralização nacional.
Esta talvez tenha sido a maior greve de nossa história, onde todos os sindicatos do país chamaram seus representados para a luta e
travou-se uma verdadeira batalha contra os Correios culminando no julgamento (tendencioso) capitaneado por Ives Gandra no TST.
Lembramos as principais perdas de nossa categoria:
Retirada de 50 cláusulas: Eram 79
cláusulas (passou a ser 29 cláusulas).
Principais perdas:

Observa-se que foram
mantidas apenas 29 cláusulas do
ACT 2019/2020. Nossa categoria
teve grandes perdas
principalmente nas questões
econômicas e sociais. Como
exemplo, tivemos reduzido o valor
das horas extras, a diminuição do
tempo considerado para adicional
noturno, o pagamento dos tickets
apenas em dias efetivamente
trabalhados, a diminuição de 70%
para 1/3 de férias, a retirada do Vale Peru, a retirada dos tickets durante as férias, o aumento do compartilhamento dos tickets de 0,5%
para 5% no mínimo, além da diminuição do tempo da licença maternidade e retirada do período de amamentação. Além disso, a
retirada do auxílio para dependente com cuidados especiais e redução da idade do ﬁlho com direito ao reembolso creche e reembolso
babá. No mais, o governo interferiu (ele havia dito) nas questões sindicais, tendo retirado as cláusulas que garantiam o acesso dos
representantes sindicais nas unidades de trabalho e as liberações sindicais para os trabalhados da entidade (sob judicie).
Diante de tanta perda, vale salientar que nossa categoria permaneceu ﬁrme na luta contra o atual governo. A greve trouxe
condições de manter nossos direitos e benefícios historicamente conquistado por nossa categoria. Obviamente que tivemos grandes
perdas, mas que a greve tornou possível mostrar para o governo e a sociedade que a união nos fortalece e que, sem a luta já teríamos
perdido estes e demais benefícios que ainda nos restou. Somente através de luta conquistamos e/ou preservamos nossos direitos. Se
nossa categoria não estivesse unida em prol de todos, já teríamos perdido muito mais. Novamente nossa categoria foi um exemplo a
toda classe trabalhadora, pois fomos a primeira categoria a deﬂagrar uma greve nacional contra o governo militar de Jair Bolsonaro. O
sindicato permanece atento e transparente com a categoria, e conta com a colaboração de todos na luta contra o sistema.

ATENÇÃO: O PRAZO PARA ENTREGA DE ATESTADO
MÉDICO/ODONTOLÓGICO MUDOU!!!
Com a retirada da cláusula 40, parágrafo 10º o prazo para entrega de
atestado médico passou de 4 dias úteis para 48 horas. Isso signiﬁca que o
empregado que se afastar por motivo de doença deverá entregar o atestado
médico ao gestor no prazo máximo de 48 horas, sob pena de ﬁcar com
FALTA INJUSTIFICADA e suas consequências. O sindicato orienta a
todos que ﬁquem atentos ao prazo de entrega em até 48 horas.
Não esquecendo de levar cópia do atestado e solicitar atesto e data da
entrega ao gestor imediato ou responsável pelo recebimento, para
resguardo de eventuais punições por alegação de não entrega do atestado ou entrega fora do
prazo.

O que é o Postal Benefício Medicamento (PBM)?
O Postal Benefício Medicamentos (PBM) é um benefício oferecido pelos CORREIOS e operacionalizado pela POSTAL SAÚDE, que garante a
todos os empregados ativos, afastados por doença, aposentados por invalidez e aposentados dos CORREIOS, devidamente cadastrados no plano
CorreiosSaúde, uma ampla cobertura de medicamentos. O BENFÍCIO NÃO É EXTENSIVO AOS DEPENDENTES.
Os medicamentos podem ser adquiridos em qualquer farmácia do país e a cobertura é facilitada, exclusivamente, por meio de reembolso, cujo
valor pago será reembolsado pela POSTAL SAÚDE, mediante solicitação do Beneﬁciário.

Cobertura
Quais são os medicamentos cobertos pelo PBM?
A cobertura do PBM é válida para os medicamentos constantes da lista da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFARMA),
genéricos, de marca e/ou similares, aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exceto os que se enquadrem nos
tipos de medicamentos não cobertos.

Quais tipos de medicamentos não são cobertos?
Medicamentos que não constam na listagem da ABCFARMA;
Antineoplásticos, Antirretrovirais, Oncológicos, não tarjados (mesmo que constem na listagem da ABFARMA), aqueles usados durante
tratamentos de internação hospitalar e em procedimentos realizados em ambulatório ou em Hospital-Dia, os relativos a disfunções eréteis e
assemelhados, os para tratamentos de infertilidade, tratamento de emagrecimento e aqueles que vierem a ser excluídos da cobertura do PBM.
Medicamentos sem tarja não são passíveis de reembolso. Medicamentos manipulados também não são passíveis de reembolso.

Reembolso
Como solicitar o reembolso?
O Beneﬁciário compra o medicamento coberto em qualquer farmácia, dentro do território nacional, e solicita o reembolso à POSTAL
SAÚDE. Para isso, basta preencher o formulário e enviar junto com os documentos necessários para o e-mail pbm@postalsaude.com.br.
Qualquer questionamento sobre o PBM deve ser registrado por meio da Central de Atendimento ao Beneﬁciário da Postal Saúde pelo telefone
(0800 888 8116), que fornecerá número do protocolo de atendimento.

Qual será o valor do reembolso?
O valor do reembolso é de 50% para medicamentos de marca e de 60% para medicamentos genéricos, calculados sobre o valor do cupom/nota
ﬁscal ou conforme o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), o que for menor, e a quantidade reembolsada não poderá ultrapassar a dosagem
trimestral prescrita na receita.

Qual o prazo para o reembolso?
O reembolso via conta corrente ocorrerá até 30 dias contados da data de envio da documentação necessária à Postal Saúde.
O prazo para reembolso será contado a partir da data da solicitação pelo Beneﬁciário, registrada via e-mail pbm@postalsaude.com.br.

Quais são os documentos
obrigatórios para solicitar
o reembolso?

FIQUE ATENTO
É importante guardar as receitas médicas ou odontológicas mesmo após o prazo de validade, pois elas podem ser solicitadas para
auditoria da POSTAL SAÚDE em um prazo de até 180 dias. O mesmo vale para o cupom/nota ﬁscal ou cópia impressa da Nota Fiscal
Eletrônica.
Para os casos de aquisição de medicamentos controlados, nos quais as receitas originais ﬁcam retidas, estas devem ser copiadas pelos
Beneﬁciários, e suas cópias arquivadas por 180 dias. É necessário arquivar o cupom/nota ﬁscal da aquisição desses medicamentos
também por 180 dias para comprovação de consumo em caso de auditoria.
A necessidade de uso contínuo deve ser indicada com clareza na receita pelo médico ou dentista. Por exemplo, deve estar descrita a
informação uso contínuo, uso crônico, uso por tempo indeterminado, etc.
Acesse o site https://www.postalsaude.com.br/postal-beneﬁcio-medicamento-pbm e veja como é simples solicitar o reembolso.
Quaisquer dúvidas entrar em contato com o SINTECT/SJO pelo telefone (17) 3301 2900 ou diretamente na Postal Saúde pelo telefone

0800 8888 116

Para Reﬂetir:

A direção do SINTECT-SJO deseja a todos os
trabalhadores um Feliz Natal e um 2021 cheio de
esperanças e realizações. Que nossa fé não esfrie, nossa luta
não diminua e nossa esperança cresça. Juntos somos mais
fortes!

FELIZ NATAL E PRÓSPERO
ANO NOVO!

