
Na Bahia e no Piauí sindicatos ga-
nharam as ações que tratam da se-
gurança nas agências e com isso os 
Correios é obrigado a instalar siste-
mas de segurança e portas giratórias, 
comunicação com os órgãos públicos 
em todas as agências do Banco Pos-
tal.  A decisão veio em excelente mo-
mento, pois os assaltos têm se mul-
tiplicado em todas as regiões, logo as 

trabalhadoras e trabalhadores ficam 
à mercê dos bandidos.

Na contramão dessa realidade, o 
Correios em parceria com a Telebrás 
e o Serpro pretende adicionar além 
do CPF, DPVAT, BANCO DO BRASIL, 
TELESENA, POSTALCAP E SERVI-
ÇOS POSTAIS, como se as agências 
fossem ociosas, a emissão de CNH, 
passaporte, quitação de dívidas com 

a união, emissão de declarações e de 
certidões públicas e cadastramento 
em programas sociais do Governo 
Federal, por exemplo. 

Ora quer abrir espaço para os cida-
dãos, tornando os funcionários escra-
vos? Porque é isso que vai acontecer, 
pois a ECT não pretende contratar 
funcionários ou melhorar a infraes-
trutura para realizar o trabalho extra. 
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Os correios tinham plano de participar 
de leilão do trem bala, montar uma 
empresa de telefonia celular, ter uma 
frota aérea e comprar os CORREIOS 
DE PORTUGAL. Infelizmente, as notí-
cias que recebemos não é de sucesso 
ou concretização de qualquer negócio, 
mas em novembro de 2014 o prejuízo 
operacional acumulado da ECT já era 
de 817 milhões. Somente agora, com 
a saída do sr. Wagner Pinheiro parte 
do problema vêm à tona, ou será re-
petição da velha história? Prejuízo de 
900 milhões até outubro de 2015 no 
balanço de seus quase cinco anos de 

gestão, ele exaltou: ter transformado 
os Correios em uma empresa de clas-
se mundial (terrivelmente sucateada),  
realização de concurso público (o dé-
ficit de funcionários chega a mais de 
30 mil trabalhadores), a diversificação 
dos serviços ( cargo amplo e função 
Bombril), a revitalização da empresa 
e o investimento de mais de R$ 2 bi-
lhões em infraestrutura (foi investido 2 
bilhões ou foram feitas pedaladas para 
esconder o prejuízo esse tempo todo?).   
Agora querem jogar a culpa na defasa-
gem nos preços das tarifas de serviços. 
CORREIOS TEVE UMA MÁ GESTÃO 

que se reflete em todas as regionais. 
Na prática isso significa:  Suspen-

são do aumento de 5% nas gratifi-
cações de função; Não Contratação; 
Demissão gradual dos trabalhado-
res; Aceleração do sucateamento da 
empresa por falta de investimentos; 
atraso nos salários e falta de dinhei-
ro para a próxima campanha salarial.                             
A saída do presidente só garantiu a 
manutenção ou aumento do salário 
dele no novo órgão. Os trabalhadores 
da ECT além de pagarem a conta com 
mais trabalho, também arcarão com o 
prejuízo financeiro.

Prejuízo da ECT é superior aos
900 milhões divulgado na mídia
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31 DE DEZEMBRO DE 2002 – DATA DIVISORA NA 
MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES NO PLANO 
DE SAÚDE COM RENDA ACIMA DE 1,2 SALÁRIOS

FIQUE
LIGADO

Se seus dependentes (pai, mãe, ex conjugue e 
menor sob guarda) foram cadastrados no plano 
de saúde até 31/12/2002 e tem renda superior a 1,2 
salários mínimos o MANPES GARANTE o direito 
de eles utilizarem a assistência médico hospitalar e 
odontológica. A atualização cadastral deve ser feita 
até 30/11/2015 – lembre-se deve SER COMPROVADO 
APENAS A EXISTÊNCIA DELES E A MANUTENÇÃO 
DE LIGAÇÃO COM O BENEFICIÁRIO TITULAR, não é 
necessário apresentar comprovante de renda.

WHATSAPP E MÍDIAS
• Qualquer aplicativo dever ser um aliado dos trabalhadores. Cuidados básicos na 

utilização: Não utilize no horário de trabalho; não compartilhe conteúdo ofensivo; não 
use como fundo de suas postagens qualquer material de marketing da ECT/CORREIOS. 

APLICATIVO PLANO DE SAÚDE
•  (Apesar de contrários a privatização do plano de saúde, temos a obrigação de 

informar aos trabalhadores) A POSTAL SAÚDE lançou um aplicativo que pode ser 
baixado no Google play e App Store. A proposta é ver os credenciados e farmácias 
mais próximos de você em qualquer lugar do Brasil; mapa e localização do 
credenciado; salvar seus credenciados e farmácias favoritas e utilizar a carteirinha 
no próprio aplicativo. 

REDE DE FARMÁCIAS
• Se na sua região a rede de farmácias da Postal saúde está suspensa e você precisa 

comprar qualquer medicamento, lembre-se: compre o remédio exato que está na 
receita e solicite o reembolso de despesas e o serviço DELIVERY da postal.

FUNÇÃO GRATIFICADA
• Giovanni Queiroz, novo presidente da ECT, suspendeu o aumento de 5% em todas as 

funções gratificadas, inclusive na gratificação do quebra de caixa.


