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Maré baixa

Maré alta
De olho na saúde do trabalhador

Sem médico do trabalho na Codesa

Se tem empresa que está deixando a desejar
em relação à saúde do trabalhador, o Suport-ES
está tentando fazer sua parte para orientar os
companheiros a terem mais qualidade de vida.
Nesta semana (de segunda, dia 11, até sexta,
Título
dia 15), uma equipe de profissionais da saúde
da Unimed vai estar na sede do Suport-ES para
aferir a pressão dos companheiros, medir a
circunferência abdominal e a glicose, além de
tirar dúvidas sobre diabetes, tabagismo,
hipertensão, doenças do coração, reeducação
Título
alimentar, entre outras. O atendimento é
gratuito, das 13h30 às 16h30, na Secretaria do
Suport-ES. Os profissionais vão identificar os
fatores de risco e fazer o encaminhamento
para atendimento especializado.

A Codesa está sem médico do trabalho. Ou
melhor, o trabalhador da empresa está sem
atendimento especializado para fazer seus
exames periódicos. A companhia docas só tinha
dois profissionais, sendo que um passou num
concurso e o outro está de licença médica. Ou
seja, o setor está abandonado e quem precisa
fazer avaliações e exames não sabe como
proceder. Não ter um médico do trabalho na
empresa fere a legislação, que estabelece no
artigo 162 que “as empresas, de acordo com
normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços
especializados em segurança e em medicina do
trabalho.” É uma vergonha os companheiros
terem de passar por isso, como se já não
bastassem todos os problemas que temos em
relação ao plano de saúde da empresa.

Companheiros mobilizados contra demissão no TVV
O Suport-ES está estarrecido com a demissão do companheiro
Marcos Cipriano, que era conferente no TVV e trabalhava há 13
anos na empresa. Ele foi demitido após o terminal “criar um fato”
para mandá-lo embora por justa causa. A diretoria e os
companheiros da empresa estão solidários a ele em mais esta luta
e estão mobilizados para reverter essa situação. Todos sabem da
história que Cipriano desenvolveu em defesa dos trabalhadores no
TVV e por isso essa perseguição política não vai passar em branco.
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