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MEO - AÇORES

INFORMAÇÃO - REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

INCUMPRIMENTO DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS
PERIÓDICOS NOS AÇORES POR PARTE DA MEO/ALTICE.
O SINTTAV no âmbito da questão da falta dos exames de Medicina no Trabalho, com a regularidade e a
obrigatoriedade prevista no Código de trabalho,

INFORMA:
Decorreu ontem, dia 7 de Novembro de 2018, a reunião periódica mensal da Comissão de Segurança e
Saúde no Trabalho, órgão do qual o SINTTAV faz parte com (4) quatro elementos (trabalhadores
efectivos).
Entre outros assuntos, os elementos do SINTTAV na referida Comissão dos Representantes dos
Trabalhadores, solicitaram aos representantes da MEO da dita Comissão, esclarecimentos acerca da
falta do cumprimento da responsabilidade legal da realização dos exames médicos periódicos nos
Açores por parte da MEO/ALTICE.
A representante da MEO/ALTICE, na pessoa da Engª Susana Santos, por ausência regular da Dr.ª Isabel
Caixeiro, responsável clínica da PT-ACS, disse que, reconhecia esta falha, esclarecendo que os exames
médicos obrigatórios, estavam suspensos na Região Autónoma dos Açores até ao final deste ano,
devido ao facto de não existirem médicos disponíveis (o clínico que existia rescindiu).
A já referida representante concluiu dizendo que, em Janeiro do próximo ano (2019) deslocar-se-ia
uma delegação aos Açores a fim de procurar um prestador nas valências da Medicina no Trabalho para
que ainda no decorrer do já referido mês a empresa possa dar cumprimento a esta obrigatoriedade
legal.
O SINTTAV, não procura baralhar os Trabalhadores nem arranja porta estandartes para fazer que faz, o
SINTTAV não atropela ninguém, actua com respeito.
O SINTTAV, sem alarmismos, exige que a MEO/ALTICE cumpra as suas obrigações.
Quaisquer questões adicionais não hesitem, contactem o Dirigente do SINTTAV
José Augusto Correia
Telemóvel: 964689923
Email: sinttavacores@sapo.pt
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da
ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

