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ATA DE REUNIÃO - ACT 2015-2016
DATA: 20/08/2015
LOCAL: Minlauditório, Coordenação Nacional II UniCorreios.
-

Horário: 9h às 14h30

PARTICIPAÇÃO:
Representação dos Correios: Ângela Rosa da Silva; Getúlio Marques Ferreira; Alcelir Schifter; Júlio
Cezar dos Reis Almeida; Ivanilson Pacheco da Silva; Carlos Decourt Neto; Waldson de Assis Santos;
Gabriel Farias Borba; Rogério de Queiroz Trabuco Carneiro e Rafael Dias Silva.
Representação dos Trabalhadores: Emerson M. G. Marinho; Moises Gonçalves da Silva; Rogério
-)

Ferreira Ubine; Cleber Barcelos Soares; Emerson Vasconcelos da Silva; José Gonçalves de Almeida;

-

Valdinez Borges da Silva; Jose Aparecido Rufino; José Edilson Firmino Silva; Manoel de Lima Feitoza; \J
Suzy Cristiny da Costa (SINTECT/ACR); Miralonso José (SINTECT/AM); Jardel Souza Macêdo
(SINTECT/BSB); Edvaldo Pereira dos Santos Filho (SINCOTELBA/BA); Roger Welder Batista
Sousa (SINTECT/CE); Ueber Ribeiro Barboza (SINTECT/GO); Aurimar Cordeiro de Carvalho
(SINTECT/MG); João Ricardo Guedes (SINTECT/JFA); Wilton dos Santos Lopes (SINTECT/MS);
Sérgio Lessa (SINTECT/MT); Emerson Leite (SINCORT/PA); Evandro Tavares de Farias
(SINTECT/PB); Eliomar Moreira da Silva (SINTECT/PE); Sérgio de Castro Araújo (SINTECT/PI) Edson
Flávio da Silva (SINTCOM/PR); Yuri Monteiro Aguiar (SINTECT/RS); Joelson de Quadros Chagas
(SINTECT/SC); José Mário V. Casanova (SINTECT/STS); Mauro Aparecido Ramos (SINTECT/CAS);
Luciano Leite Oliveira (SINTECT/RPO) e Marcos Cezar Cevada (SINTECT/SJO).

Aos vinte dias do mês de agosto de 2015, no miniauditório, localizado na Universidade dos Correios,
reuniram-se a Representação dos Correios e a Representação dos Trabalhadores. A reunião foi
iniciada com as partes debatendo as propostas de cláusulas apresentadas pela Representação dos
Trabalhadores, "Cláusula

-

Plantão Ambulatorial" e "Cláusula

-

Convênio Farmácia". Na primeira

Ç7') proposta, a Representação dos Trabalhadores solicita a reabertura dos ambulatórios e que nos
setores de trabalho, a ECT mantenha o plantão ambulatorial com um veículo para eventuais
emergências. Solicitou também que os estoques dos ambulatórios tenham medicamentos básicos e
profissionais da área de saúde como médicos, enfermeiros e dentistas em todas as REVEN's. Ainda
reivindicou que os Correios estabeleçam convênio hospitalar par disponibilizar ambulância exclusi
para o atendimento de emergên ia, nas maiores unidades, g r ntin' o o deslocamento de casa ou
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trabalho para o hospital e vice-versa, extensivo aos aposentados. Entende que a qualidade do
atendimento oferecida pela Postal Saúde baixou e reivindica a volta dos Correios Saúde. Quanto a
segunda proposta, solicitou que os Correios estabeleçam convênios com as farmácias e/ou drogarias,
para o fornecimento gratuito de remédios aos empregados na ativa, inativos ou licenciados, e também
a todos os seus dependentes. Questionou a alteração do convênio farmácia, em que as redes de
farmácias estão deixando de atender. A Representação dos Correios esclareceu que os ambulatórios
foram fechados devido à baixa demanda nessas unidades, citou que em alguns ambulatórios a
demanda não chegava aos 20% da capacidade de atendimento, porém um novo modelo de
atendimento, com clínicas especializadas, já está sendo elaborado, com a participação da Postal

/

Saúde. Quanto ao convênio farmácia, esclareceu que está sendo aprimorado, buscando a ampliação
da rede para melhor atender aos empregados ecetistas. A Representação dos Trabalhadores

rn

questionou o porquê de não terem sido feitos os estudos antes da desativação dos ambulatórios.
Referente aos dados técnicos apresentados pela ECT, quanto ao fechamento dos ambulatórios, a
Representação dos Trabalhadores entende que não refletem a realidade e que os trabalhadores, na

ff

\ verdade, foram orientados pelos Gestores a não procurar atendimento nos ambulatórios, por isso a
\ baixa demanda. Assim, solicita que a Empresa reavalie a ativação de todos os ambulatórios de todo o

\ país, citando como exemplos o de Juiz de Fora e Ribeirão Preto que foram fechados totalmente. A.~
Representação dos Correios assume o compromisso de apresentar os dados técnicos para

)

conhecimento da Representação dos Trabalhadores, esclarece ainda que não há por parte da
Empresa qualquer orientação para que os gestores desaconselhem os empregados a não buscarem
atendimento nos ambulatórios. Referente as reivindicações, a Representação dos Correios reafirmou

\

que fará a análise das propostas apresentadas e agilizará resposta para conhecimento da
Representação dos Trabalhadores. A Representação dos Trabalhadores critica o alto custo dos
imóveis utilizados pela PostalSaude em detrimento do não pagamento à rede credenciada, como por
exemplo: a unidade inaugurada recentemente no Estado do Rio Grande do Norte. Informou que,
devido ao não pagamento da PostalSaude à rede credenciada, os trabalhadores estão recebendo em
casa, a cobrança dos procedimentos médicos realizados pelos titulares e seus dependentes. Diante
disso, entende que os Correios, juntamente com a PostalSaude, pr 'ba ue a rede credenciada emita
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termo de responsabilidade para os trabalhadores, solicitando assumir as dívidas referentes ao
procedimento médico realizado e evitando em qualquer hipótese, o envio de boletos de cobrança para
a residência dos trabalhadores. Solicitou, ainda, que seja implantado em caráter de urgência, um posto
de atendimento no complexo Cajamar (DRISPM) e no complexo Viana (DR/ES), ambos com
disponibilidade de ambulância por 24 (vinte e quatro) horas. A Representação dos Correios informou
que os complexos de Salvador e Cajamar estão entre os prioritários no estudo em andamento par
viabilizar solução para as questões de saúde/atendimento de emergência e urgência, cuja resposta
deverá ocorrer até o dia quinze de setembro deste ano. Esclareceu que o "termo de responsabilidade"
informado pela Representação dos Trabalhadores é proibido pela ANS, assumindo o compromissoe
interagir com a PostalSaude no sentido de identificar tais credenciados e orientá-los quanto a
ilegalidade de tal medida. Informou ainda que os empregados não são obrigados a assiná-lo. A
Representação dos Trabalhadores entende que a ECT deve criar um canal de ouvidoria para facilitar o
acesso dos trabalhadores, pois informou que os sindicatos se tornaram um canal de reclamações dos
trabalhadores sobre as demandas de atendimento médico da Postal Saúde. A Representação dos
Correios informou que já estuda a instalação de uma ouvidoria e que é bem provável que a ideia se
concretize nos próximos meses. Esclareceu ainda, que estão corrigindo as falhas em relação a alguns
prestadores de serviço. A Representação dos Trabalhadores entende que as demandas relacionadas
a assistência médica devem ser tratadas e solucionadas diretamente com os Correios, pois nã6
reconhecem a PostalSaude como responsável pelo Plano, mas sim a mantenedora ECT. A

-

Representação dos Correios informou que acabou de alterar o cronograma de repasse como meio de
melhorar a forma de pagamento dos credenciados por parte da PostalSaude. A apresentação e
discussão da PostalSaude não foi realizada por falta de tempo, contudo ficou agendada para ser
realizada na próxima terça-feira, dia 25/08/2015. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 14h30.
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