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INFORME 006 da Campanha Salarial 2016 – Brasília, 26 de agosto de 2016. 

 
EM MAIS DOIS DIAS DE REUNIÕES ECT APRESENTA ATAQUES À SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

 

 

Companheiros e Companheiras,  

No dia de ontem, 25/08, em mais uma reunião entre o Comando Nacional de 

Mobilização e Negociação e a ECT, foi apresentada a retirada de direitos na questão de saúde do 

trabalhador. 

Durante a manhã houve uma apresentação sobre a POSTAL SAÚDE. Foi aberta a 

reunião pelo VIGEP, Heli Siqueira, que falou do processo de negociação, considerando que deve 

haver um campo de negociação entre a pauta da empresa e a pauta dos trabalhadores. Os 

sindicalistas repudiaram o modelo de corte de direitos apresentados. Após abertura, a FENTECT 

pediu a palavra e registrou a indignação com a indiferença da ECT frente à greve de 10 dias no 

Mato Grosso. Foi dito pelo VIGEP que durante o dia de hoje a empresa estudaria a possibilidade 

de um acordo que possa atender em parte os direitos dos trabalhadores para chegar a um acordo 

de entrega pela manhã.  

Apresentação da POSTAL SAÚDE  

Foi convidado o presidente da POSTAL SAÚDE, que apresentou a realidade da 

gestora, em comparação aos números do mercado, principalmente em relação a GEAP e CASSI. 

O foco da apresentação se concentrou nos custos do Plano. Anésio, conselheiro da POSTAL 

SAÚDE  relatou a falta de transparência com os conselheiros nas gestões passadas, problemas 

decorrentes de má gestão, aparelhamento político, indicação política nas regionais e gestão 

temerária onde funcionários dos Correios estão respondendo processo administrativo pelos 

problemas encontrados na entidade. 

Os trabalhadores por sua vez, deixaram registrado que foi feita a maior greve da 

história, em recusa a implantação da POSTAL SAÚDE, que os trabalhadores defenderam e 

defendem a autogestão da ECT. A criação da caixa de assistência foi uma forma de cabide de 

emprego e de desvio de recursos, como foi noticiado pela Polícia Federal, culminando com a 

prisão do antigo vice-presidente de Gestão de Pessoas e criador da POSTAL SAÚDE.  
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Foram relatados pelos membros do Comando de Negociação os problemas existentes 

em várias regionais em relação à POSTAL SAÚDE, como:  grande descredenciamento de 

hospitais e clinicas e a falta de várias especialidades médicas, principalmente no interior, 

obrigando o trabalhador a ir para o TFD (tratamento fora de domicílio), ou pedir reembolso; 

suspensão de prestação de serviços, gastos excessivos em alugueis, altos salários para as 

gerências, fechamento de ambulatórios, retiradas de exames do periódico para análise do PPRA, 

sucateando o periódico; e a suspensão do convênio medicamento, o que penaliza muitos 

trabalhadores. Os trabalhadores reivindicam o fechamento da POSTAL SAÚDE e o retorno da 

gestão do plano Correios Saúde pela própria ECT. 

Tarde das retiradas 

No período da tarde foi apresentada pela ECT a retirada de exigência de alguns 

exames médicos; retirada de cláusulas sobre CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes); da CAT em assaltos; retirada da cláusula do trabalhador inapto; retirada de exigências 

de campanhas de saúde; enfim, seguiu o mesmo modelo de retirada aplicado nas cláusulas 

anteriores.  

Após amplo debate, os negociadores da ECT disseram que retornarão com estes 

assuntos após apresentação à direção da ECT e que se manifestarão nas próximas reuniões. 

Continuamos a alertar os trabalhadores sobre os ataques apresentados e a necessidade 

de construir grandes assembleias e atividades. Somente com muita participação e disposição de 

luta poderemos mudar os rumos desta negociação. 

Vamos lotar as assembleias e preparar o espírito para o embate contra essas retiradas 

de direitos e conquistas, e, caso a direção da ECT não retroceda nos ataques, construiremos uma 

GRANDE GREVE!!! 

 

Saudações Ecetistas, 

 

 

   

José Rivaldo da Silva  Rogério Ferreira Ubine  Emerson Vasconcelos da Silva 
FENTECT  FENTECT  FENTECT 

 

 

 

    

Carlos Clei T. da Silva  Moises Gonçalves da Silva  Heitor Fernandes Filho 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 
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Ueber Ribeiro Barboza  Antonio Avelino da S. Rocha  Felipe O. Silva 

SINTECT/GO  SINTECT/CE  SINTECT/MT 

   

 

 

 

  

Jubmar Oliveira de Araújo  Karol Jane Caselato   Mauro Aparecido Ramos 

SINTECT/MA  SINTECT/SJO  SINTECT/CAS 

 

 

 

    

 

Lucila Pereira Correia  Rodrigo Dias da S. Conrado  Luciano Almeida de Assis 

SINCOTELBA  SINTECT/STS  SINTECT/RS 

 

 

 

    

 

Sidney da Silva Oliveira  João Hugo P. Fernandes  Halisson Tenório Ferreira 

SINCORT/PA  SINTECT/SMA  SINTECT/PE 

 

 

 

 

 

    

 

Edvaldo da Silva Russo  Wilton dos Santos Lopes  Amanda Gomes Corcino 
SINTECT/AM  SINTECT/MS  SINTECT/DF 

   

 

 

 

  

 

 

José Clóvis de Oliveira  João R. dos Santos Neto   Carlos Alberto Alves 
SINTECT/RO  SINTECT/SE  SINTECT/VP 

 

 

 

    

Sergio Augusto A. Rodrigues  Evandro Tavares de Farias  Suzy Cristiny da Costa 

SINTCOM/PR  SINTECT/PB  SINTECT/AC 
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Giovani Zoboli  Flávio Ribeiro de Souza  Geraldo de Jesus França 

SINTECT/SC  SINTECT/AL  SINTECT/JFA 

 

 

 

    

Maria da Penha B. Gomes  Asclepíades Antônio de O. Filho  Antonio Aldemir Rodrigues 

SINTECT/ES  SINTECT/MG  SINTECT/RR 


