
Pisou e
sentiu
dor?

CALCÂNEO

ÁREA DA DOR
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GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

Excesso de trabalho, assédio moral, 
sobrecarga de peso na coluna, assal-
tos, ataques de cães. Como se esses 
problemas tão comuns na ECT não 
bastassem, outra problemática tem 
atingido a saúde dos trabalhadores 
operacionais dos Correios: o esporão 
de calcâneo. Essa doença consiste 
em uma disposição óssea na base do 
calcanhar. Geralmente decorre de so-
brecarga e muito impacto na região; 

o que causa stress, inflamação e dores 
intensas. 

Nos Correios, algumas causas do 
aparecimento dessa patologia está 
diretamente relacionada com a dura 
jornada de trabalho de carteiros e ott’s, 
aliada à enorme distância percorrida 
diariamente, permanência por longos 
períodos em pé, além do uso de sapa-
tos velhos, apertados, ou inapropria-
dos para o serviço.

A Ç Ã O  C O L E T I VA

S A Ú D E

Nº37 NOVEMBRO/2015

O STF (Supremo Tribunal Federal) de-
terminou a mudança da base de cálculo 
do FGTS: saiu a TR (Taxa referencial) e 
entrou o INPC (Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor). Com base nessa deci-
são o Sincotelba estará movendo uma 

ação coletiva em defesa do direito dos 
seus associados, com o objetivo de cor-
rigir o saldo do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço a partir de 1999. 

Todos os trabalhadores devem bus-
car junto à Caixa Econômica Federal o 

extrato analítico do FGTS  do período 
entre os anos de 1999 até hoje.

O direito se estende inclusive para 
aposentados ou quem já resgatou o 
saldo do FGTS para a compra de imóvel, 
por exemplo. 

Mudança na base de cálculo 
aumenta valor do saldo do FGTS

ESPORÃO: uma doença que 
compromete a qualidade de 
vida dos trabalhadores 

Vem aí a Assembleia para prestação de 
contas do 1° semestre de 2015. Participe



Entre os convocados estão os diretores e 
conselheiros fiscais de fundos de estatais como o 
Previ (Banco do Brasil), POSTALIS (Correios), FUNCEF 

(Caixa) e PETROS (Petrobras), no período de 2003 
a 2015. A CPI foi criada para investigar indícios de 
suposta manipulação incorreta em fundos de pensão 
complementar. Até hoje a ECT não fez o pagamento 
da RTSA (Reserva Técnica de Serviço Anterior) e 
com a crise que assola os Correios, não acreditamos 
que haja qualquer modificação.  Na prática significa 
que tudo pode terminar em pizza e os trabalhadores 
dividem os prejuízos. 
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GREVE DOS PERITOS DO INSS 
CONTINUA SEM SOLUÇÃO

CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO 
APURA IRREGULARIDADES
NO POSTALIS

FIQUE LIGADO

Desde 4 de setembro de 2015, médicos peritos do INSS 
permanecem sem solução para suas reivindicações. 
Como determina a legislação em vigor, 30% dos 
profissionais estão trabalhando. 
Para tentar resolver o impasse O Ministério Público 
Federal entrou com ação na Justiça pedindo a 

contratação temporária de peritos para reforçar o 
atendimento nos postos do INSS. 
O Sincotelba orienta aos trabalhadores Ecetistas 
entrarem com uma ação judicial para acelerar o 
atendimento.  É preciso anotar e guardar datas 
e horários de todos os registros e número dos 
protocolos de agendamento da perícia. Na 
concessão do benefício será considerado o primeiro 
agendamento do segurado.  O Sincotelba coloca à 
disposição dos trabalhadores seus advogados. 

	Postal Saúde prorroga prazo para 
recadastramento de pai e/ou mãe até 31 de 
dezembro 2015. 

	Mudança de nomenclatura do desconto 
da assistência médica no contracheque: 
antes era D.M. COMPART. AUTOM. e passou 
a ser Despesas Médicas Postal Saúde.  
Nenhuma alteração na forma de contribuição, 
descontando apenas no limite da porcentagem 
de cada trabalhador.

	CARTEIRAS NOVAS DO PLANO DE SAÚDE
 – Não recebeu?  Solicite pelo telefone 0800 

888 8116. Veja se a sua foi devolvida à central 
regional da PostalSaúde, no endereço Av. 
Prof. Magalhães Neto, 1550, Edf.  Premier 
Tower, salas 101 a 105, Pituba. 

	Opções de atendimento para quem não 
recebeu a carteira do postal saúde (CIB físico): 

1) CIB antigo e documento com foto; ou

2) CIB novo e documento com foto; ou

3) CIB provisório e documento com foto; ou

4) Somente a numeração do CIB e documento 
com foto; ou

5) Apresentação do CIB por meio do Aplicativo 
para smartphone da POSTAL SAÚDE.

	Quer solicitar o número do cartão: Ligue para 
(0800 888 8116) desde que esteja autorizado 
pelo Beneficiário. 

	O uso pelos 12 primeiros dígitos não causará 
impacto no processamento das contas 
médicas/faturamento.

PLANO DE SAÚDE


