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COMUNICADO SINDECTÉB 005/2014 

     

Bauru, 31 de Janeiro de 2014. 
 

ASSISTÊNCIA MÉDICA 
 

DE AUTOGESTÃO PARA A TERCEIRIZAÇÃO 
 

Companheiro(a),  
 

Atualmente a categoria depara-se com dificuldades e violações no que tange ao benefício da 

assistência médica que é uma das mais importantes conquistas dos trabalhadores, conquistado de longa data 

(01/01/1986) no Acordo Coletivo de Trabalho o qual garantimos no último Acordo Coletivo e que JAMAIS 

abriremos mão. 
 

Nos últimos dias a ECT, unilateralmente, efetuou mudanças significativas na assistência 

médica de qualidade fornecida para os trabalhadores, o que gerou descredenciamento de diversas instituições de 

saúde e clínicas que mantinham contrato com a ECT. O referido ato da Empresa gerou e gera grandes dúvidas. 

Tais como: quem vai garantir a prestação de uma assistência médica de qualidade? O que fazer para prevenir 

eventuais fissuras? A cláusula 11 do ACT foi descumprida!?; dentre outras. O que fez com que os sindicatos e a 

FINDECT se opusessem radicalmente contra as medidas adotadas de forma unilateral pela ECT e pelo POSTAL 

SAÚDE. Neste sentido discordamos da mudança de gestão no plano de saúde, principalmente pelos 

trabalhadores não terem participado deste processo. 
 

Diante do presente cenário, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, os advogados dos sindicatos 

SINDECTÉB/BRU; SINTECT/SP; SINTECT/RJ; SINTECT/RO/ SINTECT/RN e SINTECT/TO, filiados a 

FINDECT se reuniram em Brasília no escopo de providências necessárias á manutenção de uma das cláusulas 

mais importante do ACT que é a Assistência Médica, Hospitalar e Odontológica. Da referida reunião, 

informamos à categoria que já adotamos as medidas cabíveis, conforme detalharemos abaixo.  
 

Na tutela dos interesses dos substituídos, os sindicatos e a FINDECT intentamos com uma 

Ação de Protesto Judicial, se contrapondo as medidas realizadas pela ECT em relação ao Postal Saúde; 

administrativamente requeremos junto ao Ministério Público do Trabalho a realização de uma mesa redonda 

com a ECT para tratar o tema, externando indignações e buscando a manutenção do CORREIO SAÚDE de 

qualidade.  
 

Ainda em paralelo, os sindicatos oficiaram á diversos órgãos no intuito de solucionar a 

presente demanda de forma menos gravosa aos trabalhadores que não podem ficar sem assistência médica, bem 

como, trabalha junto com diversas clínicas buscando que estas não efetuem o seu descredenciamento.  
 

Contudo os sindicatos e a FINDECT estão finalizando contrato com uma Empresa de 

Consultoria Técnica de Saúde, necessária a esmiuçar toda ação que a ECT vem efetuando unilateralmente no 

CORREIO SAÚDE; como também, efetuar auditorias em auxílio à Agência Nacional de Saúde - ANS. 
 

As medidas acima mencionadas são imprescindíveis para, com responsabilidade, a categoria 

adotar uma postura mais enérgica e se preparar para uma GREVE se necessário for. 

 
José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


