Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de MS

O que vale um Acordo Coletivo se ele não for respeitado?

Uma Audiência Pública foi
realizada na Câmara de
Vereadores, no dia
26/02/2018 para debater a
situação da Rodoviária Velha e
suas repercussões no entorno.
O SINTECT-MS esteve
presente, pois os
trabalhadores do CTCE e
Agência Rodoviária convivem
diariamente com a
i n s e g u ra n ça e fa l ta d e
conservação do local.
Comerciantes e moradores
do bairro Amambaí, um dos mais antigos de
Campo Grande, reclamaram do descaso com
a região após a mudança do Terminal
Rodoviário. Os reflexos do abandono, dizem,
podem ser vistos dentro do condomínio, com
a queda no faturamento dos lojistas, e do
lado da fora, tomado por moradores de rua e
usuários de drogas.
“Já se vão oito anos que a rodoviária
mudou e estamos sem definição nenhuma. O
prédio foi prestador de serviço público
durante 30 anos e merece o respeito não só
da população, mas, principalmente, do
poder público. Hoje, temos um problema
social muito grande no entorno do prédio. Os
empresários, principalmente os que mantêm
o prédio aberto, não estão pedindo para o
poder público ir lá revitalizar o prédio.

Estamos pedindo a revitalização das áreas
públicas, que estão totalmente
abandonadas”, disse Rosana Nely de Lima,
síndica do Condomínio Terminal Rodoviário,
que aponta ainda prejuízos na rede hoteleira
da região.
Em 2017, o SINTECT já havia protocolado
um documento na prefeitura relatando os
problemas enfrentados pelos trabalhadores
dos Correios e realizado uma reunião com o
secretário de segurança. Uma intervenção
pontual foi realizada na época, mas ficou
nisso e o problema não foi resolvido.
A audiência foi convocada pela Comissão
Permanente de Assistência Social e do Idoso
e não foi a primeira realizada na Câmara
desde que o Terminal mudou-se para a Gury
Marques.
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