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Pela ECT: Heli Siqueira de Azevedo, Alcelir Schifter, Fagner José Rodrigues, Pedro de
Almeida Feijó, Fabrício Mortari Pereira, Alex Silveira Martins dos Santos, Maurício Claro,
José Aparecido Ferreira do Rosário, Carlos Decourt, Cláudio Luciano Ferreiro,
Reginaldo Venâncio Godoy, Josafá Ribeiro da Silva, Sérgio da Cruz e Sérgio de Mello
Gurgel.

Pela FENTECT e pelos Sindicatos de SP1: Rogério Ferreira LJbine, Jackson Júnior de Souza,
Marcos Aurélio do Nascimento, Carlos Alberto Alves, Marcflio Alves de Medeiros, Luis
Aparecido de Moraes, Oséias dos Santos Vieira e Fernanda Aparecida Romano.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 11h, deu início
a reunião entre os representantes da ECT e dos Sindicatos de São Paulo Interior,
registrando a presença do Diretor Nacional da FENTECT. Dando início às discussões, o
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Sr. Heli Siqueira, apresentou a equipe que o
acompanha: o novo gerente de negociações trabalhistas Fagner, Chefe do DESAU
-

Alcelir; Presidente da Postal Saúde

-

-

Feijó. 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.
Ressaltou a importância da DR/SPI e enfatizou dos desafios a serem atingidos neste
cenário em que estamos vivendo na Empresa; da necessidade das partes
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encontrarem soluções para o convênio médico dos Correios, visando sua
sustenfabilidade; que as pendências com a IJnimed estão sendo colocadas em dia a
partir desta data. Relatou sobre os projetos que estão sendo realizados para a
geração de novas rendas, através dos novos negócios. Disse que foi prorrogado o
PDIA, por haver saldo remanescente, podendo abranger mais empregados que
desejam se desligar da Empresa. Informou ainda, que estão trabalhando em uma
política de 'PDV desligamento voluntário. Os representantes dos trabalhadores são
contrários aos planos em questão, pois as vagos dos últimos trabalhadores que saíram
não foram repostas. Com relação a Postal Saúde, os representantes da Empresa
enfatizaram 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 analistas médicos serão aproveitados na Postal Saúde,
reduzindo o número de terceirizados. Com relação ao Postalis, discorreu sobre o RTSA,
dos esforços que estão sendo feitos para a solução do mesmo, de modo que a
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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. Esclareceu ainda que a Unimed está
apresentando uma conta que não está fechando, e que vai ser feita uma avaliação
por representantes dos Correios nestas contas, convidou inclusive os representantes do
sindicato para participarem. Discorreu sobre as 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
médico/hospitalar, 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 sindicais no entendimento da
situação. O representante da Postal Saúde informou como funciona o convênio com
a Unimed, e que as despesas eram pagas sem comprovações, e da necessidade de
certificação destas contas. Os representantes dos trabalhadores declararam que a
contestação das despesas deveria ter sido realizada de outra forma, pois impactou
em empregados que se encontram em tratamento. Os representantes da Empresa
pediram o apoio da representação sindical para solucionar o problema, sem maiores
danos para a Empresa e para os empregados. O representante da Postal Saúde,
informou ainda, que foi marcada uma reunião com a Unimed para debater a
situação a ocorrer às 14h desta data, visando a solução dos problemas e retorno do
atendimento aos empregados e seus dependentes. Os representantes da Empresa
informaram que a presença deles em Campinas é justamente para resolver o
problema. Os representantes dos trabalhadores informaram que se a Unimed está
efetuando cobranças indevidas, deverá ser feita denúncia, no sentido de preservar a
saúde financeira do Plano de Saúde. Os representantes da empresa informaram que
não podem ficar na dependência da Unimed, devendo haver outras soluções. Os
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representantes dos trabalhadores informaram que muitos médicos estão se

-.

descredenciando do convênio, e que os profissionais recebem um valor menor pela
Postal Saúde. Os representantes da Empresa disseram que a Unimed pede um reajuste
maior que a inflação, e que está buscando parcerias com outras empresas de
convênio. Relataram ainda que muitos procedimentos cobrados pela empresa não
foram utilizados pelos empregados, e que é necessário que a Unimed assine um termo
se comprometendo a aceitar a glosa, caso a cobrança tenha sido feita a maior. Foi
feito um acordo para concluir o pagamento da última parcela da dívida da ECT com
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a Unimed, desde que aceitem a verificação por parte da Empresa e restituam os
valores caso seja comprovado algumas divergências. Os representantes dos
trabalhadores questionaram se os Correios já tinham, na sexta-feira, o dinheiro para
pagar a dívida. Os representantes da Empresa informaram que possuem os valores
disponíveis, porém dependem de comprovação das despesas. Os representantes dos
trabalhadores disseram que o problema atual já vem acontecendo a muito tempo, e
que não poderia ter sido cortado neste momento para não prejudicar os
empregados. Os representantes da Empresa informaram que o valor pago pela Postal
Saúde é o mesmo da Unimed, e que podem haver divergências ainda nas tabelas,
porém alguns valores são até maiores pela Postal Saúde. Informaram ainda que muitos
profissionais suspendem o atendimento quando da falta de pagamento pelos
Correios, fato devido à situação atual empresa. Os representantes dos trabalhadores
disseram que a Empresa está bancando a Postal Saúde e que os Correios vão ceder
os seus empregados para prestar serviços a ela, porém os representantes da Empresa
informaram que os salários dos médicos e dentistas são abatidos dos valores
repassados à Postal Saúde, a título de despesa administrativa. Os representantes dos
trabalhadores questionaram sobre a falta de credenciamento de médicos, dos quais
os documentos foram levados direto à Postal Saúde. Sugeriram que os valores devidos,
quando questionáveis, sejam depositados em juízo de modo a não afetar os
empregados e seus dependentes. Foi informado também que a Unimed de outras
regiões também não estão atendendo, e que vão aderir à greve, caso o problema
não seja resolvido. Os representantes da Empresa entendem que a sugestão é válida
e pediram a ajuda do sindicato para atuar na resolução da questão do convênio, e
que os pedidos de credenciamento sejam encaminhados direto para a VIGEP, que
encaminhará para a Postal Saúde e irá controlar o cadastro. Propuseram aos
representantes dos sindicatos a participação na apuração das contas. Os
representantes do trabalhadores informaram que não têm funcionários disponíveis
para atuar nesta atividade, posteriormente disseram que o acompanhamento poderia
ser feito separadamente pelas regiões sindicais. Informaram ainda, que a adesão à
greve é porque o assunto é muito grave e que sempre foram contrários á criação da
Postal Saúde. Os representantes da Empresa informaram que pediram um estudo para
verificar a viabilidade do retorno do Correios Saúde, porém outras empresas também
têm a administração do plano de saúde terceirizado e que funcionam. Os
representantes da Empresa informaram da preocupação com os empregados que
estão aderindo à paralisação, e que há uma equipe empenhada para resolver o
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problema do convênio para não gerar impacto aos empregados e à Empresa; que
farão reunião com a Unimed/Campinas hoje para solucionar a questão. Os
representantes dos trabalhadores informaram que aguardam uma resposta positiva
com relação ao convênio, para suspender a paralisação, principalmente quanto aos
empregados do turno 2. Ficou acertado que os empregados poderão entrar no
segundo período após a Unimed retomar o atendimento. Os representantes da
Empresa colocaram-se à disposição para auxiliar na realização do cadastro de novos
profissionais ao convênio. Prosseguindo com a reunião, os representantes dos
trabalhadores informaram problemas ao negociar direto com as áreas, em virtude da
proximidade na localização. Os representantes da Empresa informaram que a área de
relações do trabalho, seja na Central quanto nas Regionais, adotarão as mesmas
medidas ao tratar das demandas dos empregados e sindicatos, e que será alinhado o
diálogo com as diretorias. O novo Diretor Regional de SPI, Sr. Maurício, enfatizou que as
representações sindicais têm abertura para passar as reclamações diretamente para
a diretoria, as quais serão dadas as tratativas necessárias. Os representantes da
Empresa informaram que por não ter gestão dos assuntos entrega matutina e DDA,
serão discutidos em outra reunião, com a participação das áreas competentes. Os
representantes dos trabalhadores protestam por ter sido acordada anteriormente a
participação de representantes da VIPOS para a discussão destes assuntos;
questionaram sobre os descontos referentes à última greve, que já consta no
contracheque preliminar do RH, sobre a transparência quanto às pendências das
horas; também sobre a informação da Empresa quanto ao fechamento dos CDD5 aos
sábados; indagaram ainda sobre as mudanças nos Correios, a informação de que há
uma nova alteração de gestão proposta para ser realizada e o prejuízo que estas
alterações trazem à Empresa e aos empregados. Os representantes da Empresa
» ,

informaram que já foi solicitado o cancelamento dos descontos neste mês, para que
os gestores confirmem as informações registradas na frequência de cada empregado,
de modo que somente os empregados convocados e que tenham se recusado a
compensar, tenham os respectivos descontos. Quanto ao trabalho aos sábados,
enfatizaram que os empregados foram contratados para o labor de 44h semanais,
todavia, por acordo coletivo, recebem 15% a mais para trabalhar nos finais de
semana. O fim do trabalho aos sábados era para ocorrer em fevereiro, mas foi
suspenso, e ocorrerá somente a partir de março; na nova modelagem comercial dos
Correios, onde as cidades definidas como corredores de negócio, permanecerão
funcionando aos sábados por conta da viabilidade na operação. Os representantes
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dos trabalhadores reivindicaram a incorporação da gratificação de sábado, aos
moldes da ITF (incorporação de tempo de função). Os representantes da Empresa
ressaltaram que a ITF e GPTF estão suspensas. Sobre o cumprimento do ACT 2015/2016,
Cláusula 20 - Liberação de Dirigentes Sindicais, parágrafo oitava, no que tange aos
anuênios e mérito aos Dirigentes Sindicais, a Empresa está operacionalizando para os
devidos pagamentos. Concluindo a reunião, ficou acordado: 1° os sindicatos enviarão
nome de dois representantes a comporem grupo de fiscalização das contas
apresentadas pela Unimed - sendo titular e suplente; 20 a GREF/VIGEP enviará um
checkiist aos sindicatos contendo a relação de documentos a serem apresentados
aos médicas, clínicas e hospitais que queiram se credenciar à Postal Saúde;

30 em havendo acordo com a Unimed, os empregados da base sindical de Campinos
retomarão as atividades no início do segundo período do turno 2, com o compromisso
de regularizar a distribuição e tratamentos, previstos para o dia de hoje. Desta forma,
acordou-se a compensação das horas paradas no próximo sábado, dia 20 de
fevereiro de 2016, com o labor de 6h15min, sendo quinze minutos para intervalo. Para
os empregados que laboram aos sábados e da área de atendimento que não abrem

j

aos sábados, a compensação se dará de segunda à sexta-feira, no prazo de 15 dias,
estando os empregados desde já convocados para a compensação. Esse acordo se
estende à base de Ribeirão Preto para a paralisação ocorrida pelo mesmo motivo,

•

suspensão de atendimento médico no dia 16 de fevereiro de 2016, sendo de segunda
à sábado a partir do dia 22/02/2016 até 07/03/2016. Não havendo nada mais a tratar,
a reunião foi encerrada às 13h30.

Valinhos, 18 de fevereiro de 2016.
E por estarem de acordo, assim:

Pela ECT:

P as Entidades

Heli Siqueira de Azevedo

Rogério Feira Ubine

Vice-Presidente de GestãodePessos

FENTECT

Vice-Presjdêncja de Gestão de Pessoas - VIGEP
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