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INFORME 001/2016 da FENTECT - Brasília, 24 de outubro de 2016. 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras, 

Nos dias 20 e 21 de outubro foram realizadas as primeiras reuniões da Comissão Paritária que 

tratará sobre o plano de saúde, de acordo com o instituído na cláusula 28 do ACT 2016/2017. 

Existe uma grande expectativa por parte dos trabalhadores e dos Sindicatos filiados a FENTECT, 

quanto às questões relacionadas a um dos nossos maiores benefícios, se não o maior, que é  o 

nosso plano de saúde  (Correios Saúde). 

A pauta do primeiro encontro foi organizada da seguinte forma: 1) Abertura; 2) Construção e 

assinatura do regimento interno; 3) Definição dos temas a ser tratados; 4) Definição do 

cronograma das atividades da comissão paritária. 

Podemos dizer que os dois primeiros dias de reunião  (20 e 21/10) foram mais organizativos, 

porém, com debates bem acalorados em determinados momentos. Para a representação dos 

trabalhadores (as), os benefícios, a exemplo da assistência médica, são de fundamental 

importância para a compensação salarial da grande parte dos empregados da ECT, e que por isso 

a necessidade de defender com unhas e dentes o plano de saúde, e, diante das inúmeras 

denúncias  que envolvem o plano, não serão aceitas imposições à categoria no sentido de arcar 

com os custos oriundos da má gestão da empresa. 

Nestes dias, obtivemos, a nosso ver, as duas primeiras vitórias parciais: 

1 – Garantimos uma importante unidade entre as Federações  (dando continuidade a Unificação 

Nacional dos Sindicatos de Correios iniciada durante a nossa Campanha Salarial 2016/2017 e 

contra a Privatização dos Correios); 

2 -  Recuo da ECT quanto aprovação do "regimento interno" perante a negativa da representação 

dos trabalhadores, por conter,  na nossa visão,  inúmeras armadilhas como: a) criação da figura do 

Presidente  com "voto de minerva"; b) Imposição de "voto" na Comissão Paritária,  o que daria 

um caráter deliberativo a mesma; c) Criação de "subcomissões" dividindo assim a Comissão por 

tema ou temas, porém com discussões em separado; d) Confidencialidade dos dados da reunião 

que deveriam ser autorizadas pela ECT o que poderia ou não ser divulgado. 
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Todas estas questões foram retiradas do debate e tiveram total discordância por parte das 

representações dos trabalhadores. 

A proposta  de regimento interno  fugia das atribuições principais desta comissão paritária, que 

são, primordialmente, realizar estudos e debates visando propostas de melhorias do plano 

Correios Saúde; Apresentar as propostas de melhorias, e emitir relatório conclusivo dos trabalhos. 

Desta maneira, foi defendida a paridade na comissão e também que as deliberações fiquem  a 

cargo das assembleias da categoria. 

Foi solicitada pela FENTECT alteração da portaria PRT/PRESI 206/2016 devido esta comissão 

ter caráter diferenciado das demais instituídas pela ECT, e pelo fato de um dos seus membros 

titulares (Robson-SINTECT/MG da LPS) ter solicitado, formalmente, sua saída da Comissão 

Paritária, sendo acatado pela empresa o prazo para envio do documento da FENTECT para 

mudança de portaria até o dia 24.10, o qual solicitaremos prorrogação devido ao fato da LPS está 

discutindo se irá ou não participar da Comissão Paritária. 

Além disso, foi  requerida  a participação de todos os suplentes da representação dos 

trabalhadores (as) na comissão paritária, e ainda a participação dos Sindicatos a título de 

observador. 

Quanto aos suplentes, apesar de uma resistência, a  Empresa aceitou a participação  nas reuniões 

a título de observadores (sem poder de voz), porém, não houve concordância nem por parte da 

ECT e nem da FINDECT, quanto a participação dos sindicatos.  A justificativa teve como base a 

alegação que a Comissão é composta por 28 titulares e 16 suplentes (7 da FENTECT, 6 da ECT, 

e 3 da FINDECT),  contendo ao todo 44 membros e a vinda de mais 36 observadores por parte 

dos Sindicatos daria 80 pessoas na sala de reunião. 

Quanto ao calendário de  atividades, ficou acordado que as reuniões se darão em semanas 

alternadas (uma sim, outra não). Os trabalhos da Comissão vão até o dia 31 de Janeiro de 2017 e 

os temas acordados  para estudo foram os seguintes:  

1-Diagnóstico do plano de saúde (Geral); 

2-Modelo de Gestão (Entra esse debate, Fim da Postal Saúde/Retorno ao RH da ECT); 

3-Modelo de governança do Plano de Saúde; 

4-Reabertura dos ambulatórios; 

5- Sistemática de Auditoria no Plano de Saúde; 

6- Plano benefício Medicamento; 

7- Custeio do plano; 
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8- Fundo Pós-Emprego; 

9- Redimensionamento da rede credenciada; 

10- Critérios para elegibilidade de beneficiários/Legislação. 

Foi acordado, a priori, o debate sobre os três primeiros pontos acima, em seguida do 7º ao 10º, a 

pedido da representação dos trabalhadores (as). 

Como bem esclarecido pela representação dos trabalhadores (as), o intuito da comissão é se 

debruçar ao máximo para obtenção do conhecimento necessário para, ao final  do relatório, serem 

remetidas às assembleias propostas que tragam melhorias significativas para o plano de saúde,  e 

que resguardem os direitos dos trabalhadores (as). 

A comissão destaca a importância da categoria nos debates realizados sobre cada tema e que 

possa contribuir para o desenvolvimento do trabalho participando das assembleias e 

acompanhando os materiais informativos que serão disponibilizados pela FENTECT. 

A mobilização e o conhecimento serão  chave para a manutenção do nosso plano de saúde e a 

melhoria  na qualidade do atendimento prestado aos beneficiários. 

A ata das reuniões realizadas nos dias 20 e 21 será ainda revisada e assinada somente na próxima 

reunião, que acontecerá no dia 31.10.2016. Em seguida, a mesma será enviada aos sindicatos e 

amplamente divulgada à categoria. 

Por Nenhum Direito a Menos! 

 

Saudações, 

 

  

Suzy Cristiny da Costa  João Ricardo Guedes  Edvaldo P. Santos 
Membro da Com. Paritária  Membro da Com. Paritária  Membro da Com. Paritária 

 
 

  
 

  
 
 

Heitor Fernandes Filho  Victor Uislan Nunes de Paula  Halisson Tenório Ferreira 
Membro da Com. Paritária  Membro da Com. Paritária  Membro da Com. Paritária 

 

 

 

    

  Ueber Ribeiro Barbosa    

  Membro da Com. Paritária   

 


