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PARTICIPAÇÃO:

Pelos CORREIOS: Heli Siqueira de Azevedo, Alda Mitie Kamada, Fagner José Rodrigues, Heloisa

Marcolino, Ivanilson Pacheco da Silva, Mariana Nunes Scandiuzzi, Juliana Portilho Floriani e Amanda

Ladislau Leonardo.

Pela FINDECT: José Aparecido Gimenes Gandara; Anézio Rodrigues, Wilson Nascimento S. Araújo,

Manoel de Lima Feitoza, Silvio Prudêncio, Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro e José Aparecido Rufino.

Pela FENTECT: José Rivaldo da Silva; Suzy Cristiny da Costa; José Gonçalves de Almeida.

Aos quatros dias do mês de abril de 2017, na sala de reuniões da Vice-Presidência de Gestão de

Pessoas - VIGEP, localizada no 18° andar do Edificio Sede dos Correios, reuniram-se as

Representações da Empresa e dos Trabalhadores. A Representação da Empresa recebeu as cartas

com a manifestação das Federações quanto aos assuntos discutidos na Comissão Paritária de Saúde

e entregou o posicionamento dos Correios frente ás referidas propostas. Solicitou posicionamento das

Federações sobre o interesse em evoluir com a negociação da nova proposta de custeio, apresentada

por meio das correspondências enviadas. A Representação dos Trabalhadores afirmou não concordar

com a metodologia utilizada para apresentação da segunda proposta de custeio, uma vez que a

mesma foi explicitada por meio de carta, não dando a oportunidade da Representação dos

Trabalhadores discutir e formular uma contraproposta. Na sequência, afirmou que não há como

discutir uma alternativa em que os dependentes tenham que arcar com todo o custo, visto que a

proposta de custeio representa um retrocesso no beneficio. Dessa forma, a Representação dos

Trabalhadores solicitou o retorno das negociações, em formato da Comissão Paritária de Saúde, no

intuito de se chegar a um consenso. Em resposta, a Representação da Empresa afirmou que não

houve desrespeito para com a Representação dos Trabalhadores, uma vez que, atendendo ao pedido

da Federação, o Presidente dos Correios convocou reunião, oportunidade na qual surgiu a segunda
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proposta de custeio, em que a Empresa assumiria 100% das despesas com a saúde dos seus

trabalhadores na ativa, sendo que as despesas de seus dependentes ficariam sob responsabilidade

dos empregados. Afirmou ainda que a Empresa assumiria o compromisso de destinar 20% do lucro

liquido do exercicio para custear as despesas médicas dos dependentes do exercicio seguinte.

Após, afirmou que até o momento, a Representação dos Trabalhadores não trouxe nenhuma proposta

de custeio para que haja debate entre as partes. A Representação dos Trabalhadores, por sua vez,

informou que a sua reivindicação é pela manutenção do modelo atual. Ressaltou que a proposição da

Empresa não leva em consideração os baixos salários e que os empregados não têm condições de

arcar com mais essa despesa. Destacou, ainda, que a nova proposta foi repassada de forma

incompleta, não havendo, por exemplo, a apresentação dos valores das mensalidades. A

Representação dos Trabalhadores afirmou, ainda, que a proposta apresentada é pior do que a

anterior, pois retira direitos conquistados, com a exclusão dos dependentes. Na seqüência, a

Representação da Empresa ressaltou que, tendo em vista a avaliação da Representação dos

Trabalhadores de que a nova proposta é ainda menos vantajosa do que a primeira, e considerando as

manifestações contrárias divulgadas nas redes sociais e nesta reunião, a Empresa entende que não

será produtivo evoluir nessa discussão, encerrando os debates da Comissão Paritária de Saúde,

conforme estabelecido em Acordo Coletivo. Reafirmou que o prazo estipulado nas Cartas 058/2017 e

059/2017, destinadas ás Federações, em que formaliza a segunda proposta, refere-se á manifestação

das Federações pela continuidade da negociação desta e não a submissão ás assembleias para

aprovação. A Representação dos Trabalhadores, por sua vez, afirmou que submeterá ás assembléias

no dia 26 de abril de 2017 a segunda proposta de custeio. Solicitou que a Empresa detalhe a proposta

encaminhada por meio das cartas enviadas ás Federações. A Representação da Empresa, ratifica que

em decorrência do posicionamento das Federações em relação á segunda proposta, não vislumbra

êxito no envio do detalhamento da proposta de custeio, mas concordaria com a inclusão do

pagamento integral dos aposentados, com redução do repasse do lucro liquido para 15%, conforme

alinea "b" das referidas Cartas. A Representação dos Trabalhadores informou que insiste na
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continuidade das negociações, tendo em vista que ainda não tem conhecimento do detalhamento da

proposta. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 14hOO.
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