
Correios 
ATA DE REUNIÃO - ACT 2015-2016 

DATA: 10/09/2015 

LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional II - UniCorreios. 

Horário: 9h às 13h30min 

PARTICIPAÇÃO: 

Representação dos Correios: Ângela Rosa da Silva; Getúlio Marques Ferreira; Eunice Lea de 

Moraes; Ivanilson Pacheco da Silva; Carlos Decourt Neto; Gildeir Cândico Macedo; Antônio Paulo 

Teixeira; Rogerio de Queiroz Trabuco Carneiro; Frederico Freitas Nobre e Rafael Dias Silva. 

Representação dos Trabalhadores: José Rivaldo da Silva; Moises Gonçalves da Silva; Rogério 

Ferreira Ubine; José Gonçalves de Almeida; Emerson Vasconcelos da Silva; Cleber Barcelos Soares; 

Valdinez Borges da Silva; Suzy Cristiny da Costa (SINTECT/ACR); Amanda Gomes Corcino 

(SINTECT/BSB); Mariano Dias Pereira (SINTECT/MA); Wilton dos Santos Lopes (SINTECT/MS); 

Sérgio Lessa (SINTECT/MT); Emerson Leite (SINCORT/PA); Hálisson Tenório Ferreira 

(SINTECT/PE); Edson Flávio da Silva (SINTCOM/PR); Antônio Aldemir Rodrigues (SINTECT/RR); Yuri 

Monteiro Aguiar (SINTECT/RS); Anderson W. da Silva (SINTECT/STS); Luciano Leite Oliveira 

(SINTECT/RPO) e Marcos Cezar Cevada (SINTECT/SJO). 

Aos dez dias do mês de setembro de 2015, no miniauditório, localizado na Universidade dos 

Correios, reuniram-se a Representação dos Correios e a Representação dos Trabalhadores. A 

reunião foi iniciada com a Representação dos Correios apresentando a proposta de pauta de 

reunião para o dia de hoje, sendo: apresentação e discussão pendências do Título lI - Das 

Relações Sindicais e Título III - Da Saúde do Trabalhador e apresentação da nova proposta para 

o reajuste salarial e de benefícios. A pauta foi aprovada pelas representações presentes. Com  

relação as pendências referentes ao Título II - Das Relações Sindicais, a Representação dos 

Correios registrou que ainda não possui retorno com relação a cláusula 20 - Liberação de 

Dirigentes Sindicais, referente ao compartilhamento da assistência médica dos dirigentes 

sindicais. Referente a cláusula 22 - Processo Permanente de Negociação, a Representação dos 

Correios observou que durante as negociações do Título, a Representação dos Trabalhadores 

solicitou a quantidade de 11 (onze) representantes para cada Federação, no entanto a empresa 
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registra que este assunto poderá ser tratado quando instituída a mesa de negociação 

permanente. A seguir, iniciou-se a apresentação de nova proposta econômica dos Correios, 

tendo em vista que foram realizadas 14 assembleias até o dia de hoje, bem como a plenária de 

delegados representando os Estados e também o indicativo de rejeição, pela Representação dos 

Trabalhadores, da proposta apresentada em 03/09/2015, a Representação dos Correios 

apresentou a proposta que consiste em duas alternativas, utilizando-se um mesmo montante: 

alternativa 1 - reajuste de 9,56% aplicado ao Vale Alimentação/Refeição; reajuste de 9,56% 

aplicado ao Reembolso Creche/Babá; reajuste de 9,56% aplicado no Vale Cesta e reajuste de 

9,56% aplicado no Auxílio Especial; incorporação de R$ 100,00 da GIP em Janeiro/2016 e criação 

de uma nova gratificação nos moldes da GIP no valor de R$ 150,00 linear (janeiro/2016) para 

todos os empregados. Alternativa II - reajuste de 9,56% aplicado ao Vale Alimentação/Refeição; 

reajuste de 9,56% aplicado ao Reembolso Creche/Babá; reajuste de 9,56% aplicado no Vale 

Cesta e reajuste de 9,56% aplicado no Auxílio Especial; reajuste nos salários de 6%, sendo 3% 

retroativo ao mês de agosto/2015 e 3% em Janeiro de 2016. As propostas acrescentam o reajuste 

de 9,56% no vale cesta e no auxílio especial. A Representação dos Trabalhadores entende que a 

proposta apresentada ainda não atende a reivindicação da categoria, porém, mesmo assim 

submeterá para avaliação dos trabalhadores. Questionou se a empresa pagará o vale extra, que 

geralmente é pago no mês de dezembro. A Representação dos Correios informou que a proposta 

apresentada não contempla o pagamento do vale extra. A Representação dos Correios 

apresentou o seu posicionamento, baseado também nas propostas apresentadas pela 

Representação dos Trabalhadores, para as cláusulas do Título III - Da Saúde do Trabalhador, 

informou as alterações que foram possíveis. Com  relação a Cláusula 29 - Assistência 

Médica/Hospitalar e Odontológica - Novo Plano de Saúde, a Representação dos Correios 

ponderou que o processo de negociação coletiva iniciou em 14/07, título a título, cláusula a 

cláusula e que no dia 05/08 iniciaram-se as discussões das cláusulas constantes no Título III - Da 

Saúde do Trabalhador. Já em um primeiro momento, a empresa comunicou que estava 

analisando a cláusula 28 - Assistência Médica/Hospitalar e Odontológica, A Referida análise 
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tornou-se necessária devido a impossibilidade de novas contratações. Informou ainda que a 

alternativa possível, em um primeiro momento, foi a garantia dos direitos da cláusula 28 e criação 

da cláusula 29 para novos empregados, possibilitando assim, atender a realização de concurso 

público e a norma da ANS. A Representação dos Correios afirmou que a intenção dos Correios é 

buscar uma alternativa possível para conjugar a necessidade de contratação e o melhor 

atendimento médico aos seus empregados. Informou que se colocava à disposição, para 

elaboração, nesta data, de uma alternativa à clausula 29, que contemple a sustentabilidade do 

plano de saúde, a garantia aos atuais empregados e a possibilidade de novas contratações. 

Sobre o plano de saúde, a Representação dos Trabalhadores informou que reconhece que a 

situação é delicada, por isso propôs que seja realizado um amplo debate, entre a ECT e a 

Representação dos Trabalhadores, sobre a assistência médica. Informou também, que o seu 

posicionamento é pela manutenção da cláusula 28 - Assistência Médica/Hospitalar e Odontológica 

e sobre a proposta da cláusula 29 - Assistência Médica/Hospitalar e Odontológica - Novo Plano 

de Saúde solicitou que seja discutida após as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 

2015/2016. Por outro lado, a Representação dos Trabalhadores registrou que não será possível 

realizar a discussão sugerida, por entender que a alteração proposta poderá alterar o plano de 

saúde dos atuais empregados. A Representação dos Trabalhadores registrou que a cláusula 28 

aponta que "eventual alteração no plano de assistência médica/hospitalar e odontológica vigente 

na empresa, será precedida de estudos atuariais por comissão paritária." A Representação dos 

Trabalhadores reafirmou o seu posicionamento de que não aceitará a inclusão da cláusula 29 no 

Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 que está sendo negociado. A Representação dos 

Correios reafirmou a necessidade de que o assunto seja concluído nessa oportunidade. A 

Representação dos Trabalhadores de uma das Federações solicitou a palavra e justificou 

ausência dos demais membros, informando que representaria os ausentes. A representação dos 

trabalhadores informou retirar-se da sala de reuniões, sendo acompanhado pelos demais 

membros da comissão, interrompendo a elaboração de proposta alternativa bem como a 

finalização da discussão dos dois Títulos, restando prejudicada também a análise das alterações 
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das cláusulas do Título Saúde do Trabalhador. Dessa forma, a reunião foi interrompida às 

13h30min. Em anexo, segue lista de presença com assinatura dos presentes, até o momento da 

interrupção. 
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Ângela Rosa da Silva José Rivaldo da Silva 
	

Valdinez Borges da Silva 

FENTECT 
	

FINDECT (SINTECT/RO) 

Moises Gonçalves da Silva 	José Gonçalves de Almeida 

FENTECT 	 FENTECT 

Eunice Lea de Moraes 	 Rogério Ferreira Ubine 
	

Emerson Vasconcelos da Silva 
ECT 
	

FENTECT 
	

FENTECT 

Iva ilSon P. da Silva 

ECT 

Carlos Decourt Neto 

ECT 

Cleber Barcelos Soares 

FENTECT 

Amanda Gomes Corcino 

(SINTECT/BSB) 

Suzy Cristiny da Costa 

(SINTECT/ACR) 

Mariano Dias Pereira 

(SINTECT/MA) 
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AntôJauIo Teixeira 	 Wilton dos Santos Lopes 	 Sérgio Lessa 

ECT 	 (SINTECT/MS); 	 (SINTECT/MT) 

Gildeir Cândido Macedo 	 Emerson Leite 
	

Hálisson Tenório Ferreira 

ECT 	 (SINCORT/PA) 
	

(SINTECT/PE) 

Frederico Freitas Nobre 
	

Edson Flávio da Silva 
	

Antônio Aldemir Rodrigues 

ECT 
	

(SINTCOM/PR) 
	

(SINTECT/RR) 

Rogeriq 1Q. Trabuco Carneiro 
	

Anderson W. da Silva 
	

Luciano Leite Oliveira 

ECT 
	

(SINTECTISTS) 
	

(SINTECTIRPO) 

Rafael Dias Silva 
	

Yuri Monteiro Aguiar 
	

Marcos Cezar Cevada 

ECT 
	

(SINTECT/RS) 
	

(SINTECTISJO) 
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