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1. ACT 2020/2021
Definido através de dissidio no TST o ACT dos Correios. Infelizmente mesmo com a greve fortalecida pelos
trabalhadores por mais de trinta dias em busca da manutenção dos direitos conseguidos a duras penas durante
muitos anos o dissidio foi concluído com a concessão de um aumento de 2,6% e retirada de 50 artigos que
beneficiavam os trabalhadores. A própria relatora na sua sentença conclui que durante todo o seu tempo de
trabalho nunca viu uma situação como esta. Na verdade tudo isso é um trabalho do governo em busca de
desestabilizar a Empresa e seus trabalhadores para realizar uma nefasta privatização. Voltamos a insistir, o
Correio é do povo e deve ser mantido como Público e de qualidade. NÃO A PRIVATIZAÇÃO!
2. REPERCURSÃO GERAL – CORREIOS/FAACO
Permanece o julgamento no Supremo (repercussão geral) com relação ao Mandado de Segurança da FAACO,
quando da demissão dos aposentados em 1997. No momento o julgamento está desfavorável (2 x 1) entretanto
acreditamos e temos a esperança que os demais Ministros votem com o relator já que o assunto foi por demais
discutido e todos os julgamentos anteriores e em situações idênticas no próprio STF foram concluídos
favoravelmente aos trabalhadores /aposentados. Vamos fazer uma corrente de energia positiva para que
tenhamos a vitória final.
3. EMENDA CONSTITUCIONAL - 103 DE 13/11/2019
Na verdade como o nome já está dizendo é uma Emenda Constitucional, portanto válida para todos. A emenda
em questão prevê que assim que o empregado se aposentar por tempo de contribuição o seu contrato será
automaticamente rompido e por esse motivo os referidos empregados serão dispensados sem aviso prévio, multa
do FGTS, etc.. Lhe serão devidos apenas saldo de salario férias vencidas e proporcionais e 13º proporcional.
Voltamos a insistir que essa emenda foi promulgada em 13/11/2019, valendo portanto a partir dessa referida
data.
4. POSTALIS
A reunião sobre a Modelagem Previdencial, proposta pelo Postalis, permanece sem data marcada para
acontecer. Enquanto isso, permanecemos fazendo pesquisas e buscando informações que nos permitam oferecer
aos associados uma posição mais clara sobre o assunto. A FAACO deverá participar de reunião virtual a convite da
ADCAP com participação também das demais organizações de trabalhadores. Esta reunião também ainda está
sem data para acontecer. Manteremos a todos informados com detalhes sobre tudo isso.
5. POSTAL SAÚDE APROVA PROGRAMA DE INTEGRIDADE COM FOCO NA ÉTICA E NA TRANSPARÊNCIA
A Postal Saúde deu um passo importante para implementar na Operadora uma cultura focada na ética, na
transparência e na integridade, em todos os níveis organizacionais. O Conselho Deliberativo e a DiretoriaExecutiva aprovaram, em agosto, o Programa de Integridade, uma ferramenta que trará mais segurança e lisura
às atividades e aos processos da entidade. O programa estabelece um conjunto diretrizes, políticas,
procedimentos internos e atos baseados em valores e princípios éticos, com o propósito de prevenir, detectar e
corrigir possíveis irregularidades que prejudiquem a Operadora e a administração pública.
Acesse o link para ler a íntegra da matéria publicada no site da Postal
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/postal-saude-aprova-programa-de-integridade-com-focona-etica-e-na-transparencia

