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PRIMEIRA-HORA

Há cerca de 1 mês e meio começaram, 
em Brasília, as discussões sobre o plano 
de saúde entre os representantes dos 
trabalhadores e da ECT. A represen-
tação dos trabalhadores na Comissão 
Paritária buscava, dentre outros assun-
tos, viabilizar debates para manter as 
garantias conquistadas pelos Ecetistas 
ao longo de décadas de lutas. 

A empresa ainda não entendeu isso, 
pois o único discurso dos dirigentes 
dos Correios é manter a ideia de impor 
mensalidades aos empregados como 
única alternativa para o que eles cha-
mam de crise na estatal. A Fentect e 
representações sindicais intensificam 
a mobilização nas bases, sem abrir mão 
de lutar contra o ataque frontal aos di-
reitos da categoria.

Para tentar impedir qualquer mobi-
lização dos trabalhadores, a estratégia 
da empresa, mais uma vez, foi apostar 
no ‘Primeira-Hora’. Nesse sentido, em 
29 de novembro, a empresa reproduziu 
para os empregados as mesmas pro-
postas rejeitadas pelos representantes 
dos trabalhadores na mesa paritária. 

Segundo o documento lido em to-
das as unidades do Brasil, o Correios 
comparou a realidade ecetista a outras 
bem diferentes para induzir os empre-
gados a aceitarem a cobrança de men-
salidades no plano.

Sem detalhar, a ECT suprime da 

Uma ferramenta de manipulação
da ECT contra os trabalhadores

comparação a média salarial dos be-
neficiários dos planos CASSI (Banco 
do Brasil) e GEAP (Servidores Federais) 
que ganham entre R$ 5.000,00, e R$ 
9.000,00.

Ou seja, para sacrificar você vale a 
pena comparar aos melhores empre-

gos do país. Para te beneficiar, porém, 
oculta-se informação, está sempre 
em crise ou a empresa vai quebrar. E 
para te convencer dessas mentiras, o 
‘Primeira-Hora’ é a ferramenta mais 
eficiente da ECT contra empregados e 
seus familiares!

 REFRESCANDO A MEMÓRIA – Pelo menos mais três 
exemplos resumem o quanto a manipulação propagada via ‘Primeira-
Hora’ tem gerado consequências desastrosas para os empregados dos 
Correios. Primeiro: a transformação do Postalis em Postalprev resulta 
em prejuízo superior a de 6 bilhões para contribuintes. Segundo: 
o acordo trianual deixa Ecetistas sem PLR há dois anos. Terceiro: a 
privatização, camuflada em discurso de reestruturação, poderá resultar 
em demissões, caso não haja resistência do trabalhador.

Sorria, você está sendo manipulado
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“Sem saúde para nós e nossos familiares não dá. Os correios vão parar! 

 Ao comparar nossa realidade com outras categorias da esfera federal, esqueceram que 

o nosso salário é o pior e ninguém deu ênfase a isso. Uma sugestão à comissão paritária 

seria solicitar da ECT, também, a equiparação do nosso salário ao menor (de R$ 5.000) dos 

funcionários das empresas mencionadas. 

 Descontaram R$ 850,00 e compensei os dias da greve contra a mudança do Correios 

Saúde, porque não queria ficar me lamentando como estão alguns colegas ao verem seus 

entes batendo a cara na porta de clínicas e hospitais  descredenciados. A única forma que 

vejo é cruzar os braços por tempo indeterminado. Quero um plano de saúde de qualidade, 

sem mensalidade!”

Mande seu texto pelo WhatsApp 71 99184-0015 ou
para nosso e-mail: relacoespublicas@sincotelba.org.brPARTICIPE DO ESPAÇO INTERATIVO!

FIQUE 
LIGADO

 CRONOGRAMA DE 
PAGAMENTO EM DEZEMBRO 

• Dia 14/12: tickets e vale extra

• Dia 20/12: depósito do crédito 
da 2ª parcela do 13º salário

• Dia 29/12: depósito do salário 
de dezembro de 2016 e do 
pagamento das férias com 
início de fruição entre os dias 2 e 17 de janeiro de 2017

 PROCESSOS AADC 

FENTECT – Em 30.11, aconteceu a audiência sobre o Adicional de Atividade de 
Distribuição e/ou Coleta (AADC) dos motociclistas dos Correios, em Brasília. 
A audiência de instrução não necessitava da presença das partes. Uma nova 
data, ainda indefinida, será marcada para julgamento.

SINCOTELBA – Processo aguardando decisão da juíza

 PROCESSO ABONO DE FÉRIAS 

• FENTECT – ganha em 1ª instância processo sobre o 70% do abono de férias  
(processo nº 0000847-30.2016.5.10.0002). ECT pode recorrer. 

• SINCOTELBA – Em audiência dia 30/11 (processo nº 0000946-
57.2016.5.05.0030) não houve conciliação, determinando nova audiência para 
o dia 08/03/2017.


