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INFORME 003/2016 da FENTECT - Brasília, 29 de janeiro de 2016. 

 

FENTECT AVANÇA NA MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS 
 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

 

Prezados Companheiros e Companheiras,  

 

A FENTECT esteve envolvida em diversas atividades, buscando avançar no processo de 

mobilização da categoria, a saber: 

1 – Reunião da Diretoria Colegiada da FENTECT, nos dias 18 e 19/01/16 – Onde, dentre os 

pontos de pauta, o de maior discussão foi o suposto “déficit da ECT”, que se tornou o eixo 

político dos debates travados no XVI CONSIN; 

2 –XVI Conselho de Sindicatos (CONSIN) em 20/01/16, que reuniu representantes dos 31 

sindicatos filiados à FENTECT para discutir e debater a realidade dos Correios, anunciada pela 

mesma como um "colapso financeiro". O evento contou com a participação do Economista do 

DIEESE, Clóvis Scherer, afirmando que os números apresentados pela ECT, da situação 

financeira da empresa, estão defasados, e da H&J Consultores Independentes, que apresentou o 

resultado de pesquisa realizada enfocando que o principal papel dos Correios é o social, porém, a 

ECT tem apresentado um forte viés econômico e de lucro, como se este fosse atributo do seu 

pacto federativo. O Gestor da Informação, Hálisson Tenório, afirmou que a perspectiva da 

pesquisa é trabalhar com a realidade, que pode ter sido manipulada, dependendo dos interesses 

que estão por trás, uma vez que a receita dos Correios não parou de crescer, mas por outro lado, 

foram gastos muitas centenas de milhões com situações que poderiam ter sido evitadas, como por 

exemplo, patrocínios, contratações diretas de consultorias e propaganda, sem necessidade de 

licitações. O diretor nacional da FENTECT, Rogério Ubine, relembrou durante a apresentação 

"Da reestruturação do setor postal - Um olhar sobre as transformações nos Correios Alemão", a 

semelhança de como se deu a privatização do Correios Alemão, com o processo em curso nos 
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Correios no Brasil (maiores detalhes: http://www.fentect.org.br/noticia/consin-debate-deficit-as-

custas-dos-trabalhadores-e-sugere-revisao-dos-dados-da-ect/); 

3 – Novo Presidente da ECT recebe dirigentes da FENTECT e sindicatos filiados. Na 

reunião com o Presidente dos Correios, Sr. Giovanni Correa Queiroz, no dia 21.01, a ECT não 

esclareceu as dúvidas dos representantes sindicais e complicou ainda mais a situação dos 

trabalhadores. A ECT está trabalhando no pós-emprego com a mortalidade dos seus funcionários aos 

83 anos, encarecendo ainda mais, os valores destinados ao Pós-Emprego. Enquanto isso, o Brasil 

trabalha com a taxa de 74 anos. Com isso, há o aumento da perspectiva de gastos futuros. O valor 

do pós-emprego, por funcionário, está "nas nuvens". Logo, a PLR vira lenda. Dificilmente a 

categoria terá participação nos lucros por longos anos. No entanto, dados comprovados na 

pesquisa da H&J Consultores Independentes, destacam que, desde 1996, a ECT não para de 

crescer e os trabalhadores produzem cada vez mais riquezas para a empresa, governo e sociedade. 

Consta, ainda, que a categoria fica à mercê dos critérios estabelecidos, principalmente, pela 

diretoria executiva da empresa (maiores detalhes: http://www.fentect.org.br/noticia/ect-nao-

esclarece-dados-e-complica-cada-vez-mais-a-situacao-dos-trabalhadores/); 

4 – FENTECT questiona problemas na assistência médica junto à POSTAL SAÚDE. No dia 

21.01, o presidente da Postal Saúde, Pedro de Almeida Feijó, recebeu os representantes dos 

trabalhadores. Os integrantes da diretoria da FENTECT, entre eles, o Secretário-Geral, José 

Rivaldo, acompanhado do Secretário de Saúde do Trabalhador, Emerson Vasconcelos, e os 

demais diretores: Cleber Barcelos, Evandro Leonir, Suzy Cristiny da Costa, Robson da Silva, 

Lucila Pereira, Alexandre Basílio e Wesley Martins, se reuniram com o presidente da Postal 

Saúde para tratar dos problemas da saúde da categoria, também para buscar soluções para os 

Estados que detêm o convênio com a UNIMED e, atualmente, enfrentam problemas nos 

atendimentos. A Postal Saúde justificou os problemas afirmando que muitas das empresas 

credenciadas não informam à Postal Saúde sobre a suspensão dos contratos (maiores detalhes: 

http://www.fentect.org.br/noticia/informacoes-convergem-a-culpa-dos-problemas-da-saude-para-

a-ect/); 

5 – Demissões e perseguições a dirigentes sindicais são debatidas junto à VIGEP. No dia 

22.01, os diretores da FENTECT, Francisco Nunes, Hálisson Tenório, Lucila Pereira, Robson da 

Silva, Suzy Cristiny e os diretores sindicais Edmar Leite (MT), Samuel Figueiredo (SC) e 

Shirlene Souza (BA), se reuniram com o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas - VIGEP, Sr. 

Heli Siqueira de Azevedo, na tentativa de construir soluções diante das demissões consumadas 

dos dirigentes sindicais: Afonso Rufino (AM), Pedro Paulo (MG) e Henrique Areas (SP), que, no 

entendimento do movimento sindical, foram demitidos de forma arbitrária pela ECT, assim como 

as demissões ocorridas na Bahia, dos membros da Comissão eleitoral. Também foram 

apresentadas denúncias de perseguições a dirigentes sindicais em Santa Catarina, entre outros. 

http://www.fentect.org.br/noticia/consin-debate-deficit-as-custas-dos-trabalhadores-e-sugere-revisao-dos-dados-da-ect/
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Ficou acertado que no caso das demissões a ECT fornecerá, após 20 dias, as datas de julgamento 

dos recursos, que serão analisados em última instância pelo VIGEP; 

6 – FENTECT debate déficit financeiro da ECT com sindicatos filiados e questiona os 

dados. Em continuidade aos desdobramentos do calendário aprovado no Conselho de Sindicatos 

(XVI CONSIN), o SINTECT/DF recebeu, na terça-feira (26/01), a diretoria da FENTECT 

para apresentar a análise dos dados referentes ao déficit anunciado pela ECT, na ótica da 

representação sindical. Mais uma vez, a H&J Consultores Independentes colaborou com a 

categoria. Representada por Hálisson Tenório, a Consultoria demonstrou os resultados obtidos ao 

analisar as informações dos Correios e respondeu aos questionamentos a cerca do déficit e o 

provisionamento de reservas financeiras, além dos impactos que ocasionarão na vida de todos os 

trabalhadores. O Encontro teve inicio às 19h30min e terminou por volta das 22h30min (maiores 

detalhes: http://www.fentect.org.br/noticia/fentect-debate-deficit-da-ect-em-visita-aos-sindicatos-

filiados/); 

7 – Entidades e Centrais Sindicais questionam a PLS 555/2015. Representantes dos 

trabalhadores dos Correios, Caixa Econômica Federal, Embrapa, Banco do Brasil, Petrobras, 

entre outras empresas públicas do País, se reuniram na quarta-feira (27/01), no seminário, em 

Brasília, para dizer não ao retrocesso em pauta no Congresso Nacional, a votação do PLS 555/15. 

Os trabalhadores dos Correios estiveram representados na mesa pelo Secretário Geral da 

FENTECT – José Rivaldo da Silva (Abertura dos trabalhos) e pelo Secretário de Administração e 

Finanças da FENTECT – Geraldo Francisco Rodrigues (Compôs a mesa de debates no período da 

tarde). O Estatuto das Estatais, como é conhecido o projeto, ameaça as empresas de caráter 

público, com o argumento da transparência. Com substitutivo ao PL 167/2015, do senador Tasso 

Jereissati (PSDB), e a referência ao PLS 343/2015, do senador Aécio Neves (PSDB), o PLS 

555/15, se aprovado, transforma empresas públicas e sociedade de economia mista em sociedades 

anônimas. Mais um passo à privatização (maiores detalhes: http://www.fentect.org.br/noticia/pls-

ameaca-dar-mais-um-passo-rumo-a-privatizacao-do-pais/); 

8 - A redução da sobrecarga de trabalho está entre as principais demandas da categoria ecetistas. 

No entanto, o prejuízo tende a aumentar com a implantação arbitrária de alguns sistemas, pela 

ECT. No debate a respeito da Distribuição Domiciliária Alternada, realizado nessa quinta-

feira (28/01), na sede dos Correios, em Brasília, a diretoria da FENTECT, representando os 

trabalhadores, e o Vice-Presidente postal (VIPOS), Rodolfo Ramalho Catão, apresentaram os 

prós e os contras, cada um em sua visão, a cerca do DDA (maiores detalhes: 

http://www.fentect.org.br/noticia/distribuicao-domiciliaria-alternada-volta-a-pauta-de-discussao-

entre-fentect-e-ect/); 

9- Entre os dias 25 a 28 de janeiro reuniram-se a Comissão Nacional de Anistia e Comissão de 

Mulheres, em Brasília, para dar encaminhamento ás deliberações do XVI CONSIN no tocante à 
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organização dos eventos nacionais relacionados ás respectivas pastas, que ocorrerão no primeiro 

semestre deste ano. 

No próximo sábado (30/01), a diretoria da FENTECT, representada pelos diretores José Rivaldo 

da Silva (Secretário Geral), Suzy Cristiny (Secretária de Imprensa) e Hálisson Tenório (Secretário 

de Anistia), a convite do SINTECT-GO, estarão dando andamento às atividades de 

esclarecimentos e mobilização a respeito do tema: (Déficit, Provisionamento, Realidade da ECT e 

o Processo de Reestruturação). 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

    

José Rivaldo da Silva Halisson Tenório Ferreira Suzy Cristiny da Costa 

Mesa Coordenadora Mesa Coordenadora Mesa Coordenadora 
 

 

   

Francisco José Nunes 

Mesa Coordenadora 
 


