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INFORME 036 DA FENTECT, BRASÍLIA-DF 16/07/2010. 
 

Acordo Coletivo 2009/2011 garante acesso à casa própria aos trabalhadores. 
 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS;  
DIRETORIA COLEGIADA DA FENTECT e   
COMISSÕES DA FENTECT 
 

Companheiro@s,  

O Acordo Coletivo de Trabalho assinado em 2009, cuja validade é até julho de 2011, 
proporcionou aos trabalhadores da ECT a possibilidade de conquistar a sonhada casa própria. A Cláusula 
47 fez a direção da ECT buscar convênios para o financiamento habitacional. 

No último dia 13 de julho foi firmada uma parceria entre os Correios e a Caixa Econômica 
Federal, com a possibilidade de o trabalhador ter acesso ao crédito imobiliário, com desconto em folha de 
pagamento ou débito em conta. Nos próximos dias a CEF irá divulgar a documentação necessária que 
cada interessado precisa apresentar para obter o crédito. 

Há vários anos a categoria cobra da ECT um convênio para habitação. Com a chegada do 
Banco Postal em 2001 acreditava-se que tudo ficaria mais fácil, mas não foi essa a realidade, o Bradesco 
quase não trouxe benefícios para os trabalhadores. Pelo contrário, só aumentou a exploração nos guichês 
de atendimento e a falta de segurança. 

A cláusula 47 do ACT 2009/2011 foi conquistada na luta da categoria por uma moradia digna. 
A direção da empresa poderia ter feito parceria com a CEF ou outro banco há mais tempo, se essa fosse 
sua vontade, mas esse acordo só saiu após a luta dos trabalhadores, que fizeram constar essa cláusula no 
ACT e estão pressionando o Correio pelo seu cumprimento. (Em anexo Contrato de Convênio).  

O Acordo Coletivo de Trabalho é uma ferramenta que a categoria precisa conhecer e saber 
seus benefícios. Exija seu cumprimento, ele foi assinado para você ser respeitado como trabalhador e 
como cidadão. ACT 2009/2011 – Dois anos de conquistas. 
  

Saudações Sindicais, 

 
 

José Rivaldo da Silva  Alexandre Takachi de Sá  Francisco José Nunes 
Sec. Geral  Sec. de Imprensa  Sec. de Formação Sindical 
 
 
  

 
Rogério Ferreira Ubine 

Sec. de Relações Internacionais 
 


