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1. PLANO DE SAUDE
Foi realizada no dia 15 de setembro um Seminário promovido pela ANABB para discussão das Minutas de
resolução CGPAR nº XX de julho de 2017 que altera a situação do Plano de Saúde dos trabalhadores em Estatais,
Empresas Públicas E estando aí o Plano de saúde dos Empregados dos Correios. Após diversas discussões foi
extraído um manifesto para servir de referencia na luta dos trabalhadores nessas Empresas Federais. Vejam
abaixo o Manifesto. Cópias da resolução estão sendo encaminhadas diretamente aos Presidentes das
Associações
MANIFESTO
Nós, participantes do Seminário ANABB, gestores de autogestões em saúde e representantes de entidades
representativas de trabalhadores que têm assistência à saúde prestada por autogestão, após analisarmos os
possíveis impactos e riscos de uma eventual aprovação das minutas de Resolução CGPAR, que procuram
estabelecer parâmetros de governança e de custeio para limitar o compromisso das empresas estatais federais
com a assistência à saúde de seus empregados da ativa e aposentados, manifestamo-nos aos demais
trabalhadores em empresas estatais federais da seguinte forma:
- As minutas de Resolução CGPAR, caso aprovadas, provocarão dificuldades de acesso aos serviços de
assistência à saúde para os participantes de autogestões menores e imporão onerosidade excessiva para que
os trabalhadores mantenham os direitos à atenção à saúde, duramente conquistados.
- Neste cenário complexo da conjuntura nacional, com retirada de direitos, faz-se necessária a unidade dos
trabalhadores das empresas estatais federais no processo de resistência para manutenção dos direitos
conquistados;
- Desta forma, assumimos o compromisso de buscar a unidade na ação para defesa das autogestões em
saúde, como instrumento para garantir a maior cobertura de assistência à saúde, a custos suportáveis para
os trabalhadores, difundindo os dados e os debates aqui ocorridos, para os demais trabalhadores das
empresas estatais federais, por meio de suas entidades representativas.
- Participantes do Seminário ANABB

2. ACT 2017/2018
A FENTECT e seus sindicatos filiados paralisaram por greve hoje dia 19, o trabalho em todos os Estados sob sua
representação, estando portanto as negociações suspensa com essa Federação. As discussões permanecem
entretanto com a FINDECT que pretende analisar todas as propostas e decidir apenas em Assembleia no
próximo dia 26/09.
3. XXVII ENAC – FLORIANÓPOLIS/SC
Últimos dias! Lembramos que as inscrições para o ENAC em Florianópolis/SC estarão abertas apenas até o
próximo dia 25 de setembro. Se você ainda não se inscreveu faça-o rapidamente, acessando o site
www.eventosvanserv.com.br/enac2017.
4. AUDIENCIA PÚBLICA- OS RUMOS DA FEFORMA DA PREVIDENCIA
Estará sendo realizada no dia 09 de outubro na subsede da COBAP em São Paulo o debate contra a aprovação da
desastrosa PEC-287. Estarão presentes nesse debate além do Presidente da COBAP Warley Martins, também o
Senador Paulo Paim , a Deputada Estadual Beth Sahão , o Presidente da ANFIP e o ex Ministro da Previdência
Carlos Gabas. A FAACO estará presente representada pelo Presidente da ARACT Antonio Aguiar Junior.
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