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ECT APRESENTA PROPOSTA
REBAIXADA NO ÚLTIMO DIA DE
NEGOCIAÇÃO E TRABALHADORES
ENSAIAM A RESPOSTA COM GREVE
Empresa ainda se omite quanto ao aumento do vale cesta, vale cultura e o vale peru

C

omando
incentiva as
mobilizações em todo o País e
greve para início no dia 15 de
setembro
As negociações entre o Comando
Nacional os representantes da ECT,
finalizaram o calendário proposto
para o Acordo Coletivo de Trabalho
2015/16, nesta quinta-feira (03/09),
como previsto, com a proposta
econômica da empresa bem aquém
do que foi solicitado na Pauta
Nacional de Reivindicações dos
Trabalhadores da ECT 2015-2016,
aprovada no XII CONTECT. Após
diversos ataques aos direitos dos
ecetistas, bem como privações e
reedições das cláusulas do acordo
passado, a Campanha Salarial

segue sem êxito em relação às
demandas da categoria.
Proposta ECT:
Vale Alimentação/Refeição - 9,56%;
Reembolso Creche/Babá - 9,56%;
Incorporação de R$ 100,00 da GIP,
em janeiro/2016;
Nova gratificação nos moldes da
GIP: R$ 100,00
linear
(janeiro/2016).
A proposta será levada à assembleia
no próximo dia 15, com a orientação
de rejeição e deflagração de greve.
Além da proposta esdrúxula, a ECT
ainda apresenta a cobrança de
mensalidade para os novos
empregados e não descarta
cobrança para os atuais
trabalhadores no plano de saúde.

A empresa que diz não ter dinheiro, paga mensalmente 44.508,00 para o alto escalão

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA
- SINTECT-ES
Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas de Correios Prestadora de
Serviços Postais, Telegráficos,
Encomendas e Similares do Estado
do Espírito Santo,CNPJ:
28.521.474.0001/06.
O Presidente do SINTECT-ES, no uso
das suas atribuições legais e
estatutárias convoca todos os
trabalhadores dos Correios do Estado
do Espírito Santo, associados ou não
para assembleia geral a realiza-se no
dia 15 de setembro de 2015 no auditório
do SINTRACONST-ES sito a Rua
Pereira Pinto, 37 Centro- Vitória –ES às
18h30min em primeira convocação e
trinta minutos após em segunda
convocação com qualquer número de
presentes para deliberar sobre a
seguinte pauta:
1- Avaliação da Campanha salarial;
2-Deliberar sobre Greve por tempo
indeterminado a partir das 22h00min do
dia 15 de setembro de 2015;
3-Aprovação de desconto assistencial.
Esta instância tem poderes
deliberativos e as decisões tomadas
atingirão todos os integrantes da
categoria profissional independente do
comparecimento.
Vitória- ES, 10 de setembro de 2015.
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• Avaliação de Proposta;

ITO E • Aprovação de desconto assistencial;

+_

•Deflagração de greve da categoria na base
territorial do Esp. Santo

Fischer Marcelo Moreira dos Santos
Presidente SINTECT/ES

POMBO CORREIO URGENTE
é uma publicação do SINTECT-ES.

No auditório do SINTRACONST-ES

Rua Pereira Pinto, 37 (próx. Ladeira São Bento)
Centro, Vitória

2000 exemplares
Circulação Interna
Setembro/2015

PROPOSTA RIDÍCULA E ATAQUE AO PLANO
DE SAÚDE É PROVOCAÇÃO QUE DEVE SER
Constrangimento e exposição dos trabalhadores ganham as redes sociais.
RESPONDIDA COM GREVE
38a Plenária rejeita proposta e orienta trabalhadores a acompanhar rejeição nas assembleias e encaminhar a maior greve dos últimos tempos
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período da tarde e durante todo o dia,
respectivamente. Neste primeiro dia,
houve apresentação do diretor do
DIEESE, Max Leno, que explanou
sobre os principais índices
econômicos que afetam a vida
financeira dos ecetistas e lançou um
dado importante, gastos com os
serviços dos Correios, em geral, até
mesmo com as famílias, giram em
torno de 12,36%. Além disso, para
reforçar a importância da
participação da categoria nas
decisões da empresa, principalmente
em relação ao Plano de Saúde, forte
demanda da classe, o assessor
jurídico da FENTECT, Tércio Mourão,
explicou sobre a finalidade da
Súmula 277, bem como da
Resolução 9656/2008, em
conformidade com a Agência
Nacional de Saúde (ANS).
De acordo com o assessor, para que
modificações sejam viáveis, no que
diz respeito aos beneficiários, o plano
seguirá normativa da ANS, porém,
qualquer negociação deve ser
realizada com base em um estudo
atuarial, com o consentimento dos
trabalhadores. "Plano de saúde já é
direito adquirido e não há como ser
modificado de maneira unilateral",
orientou.
O evento deu início à 39ª Plenária
Segundo Mourão, a recusa em
Nacional dos Trabalhadores e
prestar adequada cobertura, afeta a
Trabalhadoras da ECT, realizada no
dignidade do trabalhador, garantida
eunidos em Ato Público, no
último dia 04, em frente ao
edifício sede dos Correios, na capital
federal, vários sindicatos de todo o
País compareceram para confirmar o
posicionamento da categoria a favor
da greve, caso não haja andamento
favorável com as negociações do
Acordo Coletivo de Trabalho
2015/16, que segue sem avanços
desde o início, no dia 14 de julho.
Após os inúmeros ataques da ECT à
Pauta Nacional de Reivindicação dos
ecetistas, trabalhadores e
trabalhadoras dos Correios de todo o
Brasil têm se mobilizado nas bases,
com o consentimento do Comando
de Negociações.

pela Constituição. Não deve e não
pode haver recusa de cobertura com
base em valores. "Qualquer
alteração deverá ser discutida com
os trabalhadores, ou será nula",
completou o assessor jurídico.
Ainda, a respeito da questão do TST
na mediação, Tércio Mourão
ressaltou a não obrigatoriedade da
mesma, já que a categoria ainda está
em período de negociação e não há
um porquê para a intervenção do
Tribunal. No entanto, a categoria
garante a participação em caso de
convocações e abertura à
possibilidade de melhorias nas
negociações e na busca pelos
melhores resultados para o Acordo
Coletivo.
Todas as explicações reforçam a
importância da greve para a
categoria, que foi novamente
subjugada e desvalorizada pela
própria gestão dos Correios. Após a
Plenária Nacional, haverá mais
espaços para negociar e chegar a
denominador comum. Caso isso não
aconteça, o próximo passo será a
Assembleia Geral para deflagração
da greve, no dia 15 de setembro. O
Comando de Negociações do ACT
destaca as necessidades que tornam
o ato imprescindível para os
trabalhadores e prossegue com o
incentivo à participação de todos.

INICIA-SE A CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO
Presidente do POSTALIS, Antônio Conquista é o primeiro a prestar esclarecimentos à CPI em Brasília.

Constrangimento e exposição dos trabalhadores
ganham
redes sociais.
reuniões [da
CPI] as
apontaram
uma

A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) dos Fundos de
Pensão investigou, nesta terça-feira
(25), o deficit de R$ 5,6 bilhões no
Postalis, o fundo de pensão dos
servidores dos Correios. Com base
em denúncias de beneficiários do
fundo e em matérias da imprensa, os
deputados, principalmente da
oposição, atribuem o prejuízo a má
gestão e investimentos de risco.
Antônio Conquista, destacou uma
série de medidas de "governança e
transparência" que já tomou para
aperfeiçoar a gestão. Termos de
ajustamento de conduta, recursos
judiciais e repactuações são
algumas das iniciativas para
recuperar os prejuízos.
Conquista explicou que, do deficit
total, cerca de R$ 1 bilhão equivale a
valores assumidos pelos Correios,
mas não pagos por divergências,
dentro do governo, quanto à
responsabilidade da dívida.
Para o presidente da CPI, deputado
Efraim Filho, há indício de "pedalada
fiscal" nessa operação. "O Ministério
do Planejamento ordenou aos
Correios que deixassem de
reconhecer uma dívida de R$ 1
bilhão com o Postalis. Orientação
que vem de cima para baixo é ordem.
Então, esse R$ 1 bilhão que os
Correios deixaram de reconhecer
virou passivo para o Postalis e ativo
para os Correios. Ou seja, em um
passe de mágica contábil, os
Correios tiveram superavit de R$ 1
bilhão em 2014”, disse Efraim. “É a

pedalada dos Correios e será
investigada por essa comissão.”
O valor de R$ 1 bilhão é referente à
chamada Reserva Técnica de
Serviço Anterior (RTSA). Essa dívida
surgiu em março de 2014 e, desde
janeiro deste ano, o Postalis a cobra
dos Correios por meio de ação
judicial.
Conquista explicou que a demora no
recurso à Justiça contra a estatal foi
motivada por "cautela". "Tem que se
esperar o período de notificação e de
construção de tese, já que uma tese
perdida pode dar prejuízo maior para
o fundo", afirmou.
Pedido de afastamento
Diante de respostas consideradas
insuficientes, deputado Marcelo Aro,
chegou a sugerir o afastamento
imediato de Conquista, que está na
presidência do Postalis desde abril
de 2012 e acaba de ser reconduzido
ao cargo. Conquista descartou a
hipótese.
"Eu penso que ainda tenho uma
missão e não gostaria de deixar o
meu currículo com a falha de não ter
conseguido reverter o
equacionamento. Cumpro uma
agenda razoável na tentativa de
resolver, o mais rapidamente
possível, essa questão do deficit",
disse Conquista.
Teixeira saiu em defesa de
Conquista. "Eu conheço o senhor
Antônio Conquista há mais de 20
anos e posso dar um depoimento
sobre a idoneidade desse senhor
que está aqui. As duas últimas

série de irregularidades no Postalis,
pelo que me consta, anteriores à
entrada do senhor Antônio Conquista
na direção dessa instituição. Todas
elas", afirmou.
Medidas contra o déficit
Antônio Conquista explicou a origem
do deficit: R$ 3,4 milhões de origem
financeira; R$ 1 bilhão de valores
não integralizados pelos Correios
(RTSA); R$ 653 milhões resultantes
da redução da taxa de juro atuarial;
além de outros deficits de natureza
atuarial (alteração de tábuas
biométricas, taxa de rotatividade e
taxa de inflação). Todos esses
valores somados chegam aos R$ 5,6
bilhões.
Além do termo de ajustamento de
conduta (TAC) acertado com a
Superintendência de Previdência
Complementar (Previc) em maio,
Conquista citou outras ações
tomadas pelo Postalis para melhorar
a governança e evitar novos deficits.
Entre elas, estão: maior rigor no
processo de aprovação de novos
investimentos; redução da alçada do
diretor financeiro para decisão sobre
investimentos; criação de gerência
de risco; e reuniões frequentes com
associações de participantes.
Auditoria interna
Antônio Conquista não quis
aprofundar os comentários em torno
de uma reportagem da revista Época
que aponta prejuízos de R$ 2,6
bilhões no Postalis, só nos últimos
dois anos, período coincidente com a
atual gestão do fundo. A matéria cita
auditoria interna dos Correios,
iniciada em maio.
A investigação mostrou gestão
contrária às regras do mercado,
omissão de documentos sobre
avaliação de riscos de investimentos
e ações que facilitam fraudes. A
auditoria aponta ainda “fragilidade
nos mecanismos de controle” do
Postalis
Conquista informou que a auditoria
dos Correios ainda não foi concluída
e se comprometeu a esclarecer
esses pontos para a CPI assim que
tiver acesso ao documento oficial da
estatal.

