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Pela ECT: Heli Siqueira de Azevedo, Alcelir Schifter, Fagner José Rodrigues, Pedro de
Almeida Feijó e Selma Mando de Camargo Correia

Pela FINDECT, SINTECT/SP e SINDECTEB/BRU: José Aparecido Gimenes Gândara, Elias
Cesário Brito Júnior, Anézio Rodrigues e Ricardo Adriane Rodrigues de Souza

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 11h30. deu
início a reunião entre os representantes da ECT, da FINDECT, do SINTECT/SP e
SINDECTEB/BRU. Dando início às discussões, o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas,
Sr. Heli Siqueira, agradeceu o convite feito pelo SINTECT/SP para o acontecimento
desta reunião. Apresentou a equipe que o acompanha: o novo gerente de
negociações trabalhistas - Fagner, Chefe do DESAU - Alcelir; Presidente da Postal
Saúde - Feijó; e Gerente da URR/SPM Postal Saúde - Selma. Enfatizou sobre a
proximidade e transparência que as partes devem ter, ECT e Representantes dos
Trabalhadores, para que as demandas sejam respondidas as entidades sindicais,
sendo positivas ou não. Enfatizou dos desafios a serem atingidos neste cenário em que
ç

estamos vivendo na Empresa; da necessidade das partes encontrarem soluções para
o convênio médico dos Correios, visando sua sustentabilidade; que as pendências
com a Unimed estão sendo colocados em dia a partir desta data, não havendo
qualquer risco aos empregados e seus dependentes. Ressaltou sobre o cumprimento
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do parágrafo oitavo da Cláusula 20 - Liberação de Dirigentes Sindicais, no que se
refere ao anuênio e mérito aos dirigentes sindicais, que será cumprido conforme
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acordo coletivo; dos esforços que estão sendo feitos para a solução do RTSA, de
modo que a empresa cumpra seus compromissos e traga segurança aos empregados
que estão aposentados na ativa, que essas medidas trarão segurança para que esses
empregados tomem a decisão do pós emprego. Prosseguindo a reunião, discorreu
sobre às despesas da Postal Saúde com as redes conveniadas, enfatizando sobre os
custos altos arcados pela ECT sem a comprovação das redes conveniadas,
perfazendo em suspensão do atendimento medico/hospitalar e a consequente
deflagração de greves pelos sindicatos e empregados, necessitando haver outras
redes conveniadas de modo que a Empresa e seus empregados não fiquem somente
com um conveniado. Os representantes da Empresa informam que não há como
arcar com custos que não sejam comprovados, solicitando o apoio das entidades no
entendimento da situação. Os representantes dos trabalhadores informam que o

Vice-Presidência de Gestão de Pessoas - VIGE

'

' (

CCorreios
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Ata de Reunião - ECT, FINDECT, SINTECT/SP e SINDECTEB/BRU - 17/02/2016
Plano CorreiosSaúde quando gerido pela Empresa já apresentava oportunidades de
melhorias. Todavia, com a criação da Postal Saúde, sem a participação dos
trabalhadores, o Plano está se tornando inviável, a partir dos acontecimentos de
suspensão de atendimento e valores exorbitantes sendo pagos. Os representantes da
Empresa enfatizam que estão dispostos a fazer com que a Empresa volte a lucrar e ser
referência de Correios, com novos negócios, medidas de melhoria dos gastos,
redução das despesas com indenizações, novos projetos, dentre outros. Sendo que
essas medidas não serão concretizadas, sozinhas, necessitando do apoio das
Entidades Sindicais e Empregqdos. Os representantes dos trabalhadores enfatizam que
se preocupam com a Empresa e sempre procuram levar as demandas para os
gestores, de modo a haver solução e continuarão a atuar assim, estando
esperançosos nas soluções de conflitos. Enfatizaram que há gestores que não sabem
lidar com conflitos, aplicando punições aos empregados, prejudicando o ambiente de
trabalho e o trabalhador. No que se refere à Postal Saúde, entendem que os
empregados dos Correios podem gerir a Postal Saúde, sem a necessidade de
(

terceiros. Os representantes da Empresa enfatizam que de maneira geral a gestão
está sendo feita por empregados dos Correios, que a Postal Saúde será alocada
dentro dos prédios dos Correios, havendo economia nos alugueis. Os representantes
dos trabalhadores informaram sobre a atuação da FINDECT na Postal Saúde há
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aproximadamente dois anos, entendendo que os técnicos da Empresa, por conhecêia, podem gerir melhor o Plano de Saúde dos Correios, ao invés de contratar Analistas
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de Saúde indicados, ganhando valores exorbitantes e não tendo a preocupação que
um empregado possui. Enfatizaram ainda, que as mudanças no Plano Benefício
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Medicamento - PBM ainda não está clara. Os representantes da Empresa discorreram
sobre a necessidade de se cancelar o contrato do PBM, pois os valores repassados
estavam muito distante dos usufruídos, havendo, inclusive, auditoria no contrato.
Enfatizaram ainda, que a mudança de procedimento certamente traz desconforto
aos empregados, mas visa o bem sustentável do Piano de Saúde e da Empresa. Os
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representantes dos trabalhadores enfatizaram sobre problemas que estão ocorrendo
na unidade da Postal Saúde no Rio de Janeiro, com trocas de gestores, trazendo
prejuízos aos empregados, enfatizando a necessidade de manter os técnicos da
Empresa que detêm do conhecimento na área. Os representantes da Empresa
enfatizam que estão analisando estes casos e que farão as indicações certas,
avaliando o perfil técnico dos indicados. Em continuidade à reunião, o presidente do
SINTECT/SP enfatizou que muitas demandas ficaram paradas e sem respostas, e que
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espera que com as mudanças ocorridas e que estão ocorrendo, tragam celeridade
aos casos dos empregados. Enfatizou sobre a capacidade dos empregados dos
Correios em gerir a área de saúde, depositando credibilidade à nova gestão, que está
mantendo estes empregados nas áreas; que a comunicação com os empregados
tem melhorado, mas pode ser mais eficaz, todavia, apontou que regiões continuam
prejudicadas pela falta de atendimento médico, a exemplo do Alto do Tietê, ABC.
Apontou que 3 (três) ambulatórios estão sendo fechados, prejudicando os
empregados, inclusive aposentados, solicitando que seja concedido um prazo de 6
(seis) meses para funcionamento, e que a Empresa proceda com comunicação aos
empregados neste período. Discorreu sobre os anistiados da Lei 10.559/02, que não
estão sendo credenciados noCorreiosSaúde. Enfatizou do dimensão que é São Paulo
Metropolitana e da importãncia que tem para os Correios; entendem que greves
podem ser evitadas, mas, infelizmente, tem sido o meio que a Empresa soluciona os
casos. Enfatizou que está à disposição para as discussões com os gestores no sentido
de solucionar os conflitos, tanto com a Administração Central quanto com a Regional,
não havendo a necessidade de encaminhar demandas regionais para a
Administração Central. Enfatizou que os empregados estão fazendo horas-extras não
sendo lançadas na jornada de trabalho diária do empregado, deixando de proceder
o pagamento aos mesmos, sendo que a compensação de greve encerrou a mais de
um mês. Discorreu sobre os descontos de compensação de greve ocorrida em 2014
onde os empregados não foram convocados, não havendo a devolução dos valores,
acordo este firmado no TST. Pleiteia que as demandas sejam resolvidas não deixando
para buscar soluções próximas à campanha salarial. Sugere que aconteça mais
reuniões no sentido de resolver os problemas apresentados pelos empregados e
sindicato. Posterior, os representantes da Empresa discorreram sobre os pontos
abordados, soluções quanto aos conveniados e aumento da rede credenciada; da
transparência e celeridade nas repostas às entidades sindicais; que os meios de
comunicação da Empresa - Primeira Hora - tanto na Central quanto na Regional,
trarão informações precisas de interesse das partes, de modo que os empregados
sejam informados dos acontecimentos na ECT. Com relação aos ambulatórios
médicos, os representantes da Empresa enfatizaram que os ambulatórios estão sendo
pouco utilizados, gerando custos para a Empresa na manutenção de suas estruturas, o
que é preocupante na situação financeira que a Empresa se encontra. Desta forma,
estará fechando os ambulatórios de Santo André e Santos, e do da São João será
analisado a possibilidade de continuar o funcionamento com Analista de Saúde e
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Dentista próprios do quadro da Empresa. Com relação aos anistiados da Lei 10.559/02,
será analisado os casos para posterior respostas aos representantes dos trabalhadores.
No que se refere aos descontos de greve ocorrida em 2014, será avaliado o caso no
sentido de dar celeridade ao processo de revisão. No decorrer da reunião, os
representantes dos trabalhadores apresentaram por meio eletrônico, contracheque
com descontos da greve ocorrida por motivo das Negociações do ACT 2015/2016,
não havendo comprovação se os empregados de fato foram convocados e se
recusaram a compensar. Os representantes da Empresa informaram que o caso já
está sendo avaliado pela equipe técnica na Administração Central e que dará um
retorno sobre o caso antes de haver os descontos. Não havendo nada mais a tratar, a
reunião foi encerrada às 16h.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2016.
E por estarem de acordo, assim:

Pelas Entidades Sindicais:

Pela ECT:

tflKtAJ1

He?Ríueira de Azevedo
Vice-Presidenest
~4

Peoas

.r4ttfl!lC

!eIFI it

Presidenté da FINDECT

Alcelir Schifter

Elias Cesário Brito Júnior

Chefe do DESALJ

Presidente do SINTECT/SP

glfer José Rodrigues
Gerente da GRET
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Presidente da Postal Saúde

Selma Mando de Camargo Correia
Gerente da URR/SPM Postal Saúde
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