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 PERICULOSIDADE AEROPORTO
O Sincotelba entrou com três ações requerendo o pagamento da periculosidade aos trabalhadores do 
aeroporto. A primeira sob n°000455-44.2015.5.05.0003 com decisão favorável, houve por parte da 
ECT a interposição de recurso extraordinário, no entanto os advogados do sindicato fizeram contrarrazões 
em 14/08/2015 será feita remessa ao calculista. A segunda ação de n°0084100-06.2006.5.05.0003 com 
decisão favorável foi requerido que a empresa comprove, de imediato, o cumprimento da obrigação de 
implementar o adicional de periculosidade, e que seja expedida intimação pessoal ao diretor regional da 
ECT, a fim de que comprove de forma inequívoca o cumprimento da decisão judicial. Autos despachados 
para o setor de cálculos. A terceira ação sob n° 000290-45.2012.5.05.0029, também com decisão 
favorável, contudo a juíza delimitou o pagamento do adicional somente aos empregados do posto do 
aeroporto que participam diretamente do processo de acompanhamento do desembarque e embarque  
das cargas das aeronaves na área de operação do estacionamento de aeronaves. A ECT interpôs recursos.

 PCCS/95 – PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE
Processo em fase de execução, decisão favorável. A empresa não apresentou documentos necessários 
para elaboração dos cálculos, sendo aplicado pena de confissão. Contratamos calculista, porém a juíza 
solicitou a devolução dos autos no prazo de 48 horas, portanto requeremos a devolução do prazo que foi 
deferido (aprovado). Assim que possível faremos encaminharemos os autos para o calculista, processo sob 
n° 0125000-76.2007.5.05.0009. O Sincotelba não está omisso, não faz vistas grossas e não negligencia 
seus processos. Dependemos da justiça, e algumas vezes sabemos que ela é morosa, contudo estamos 
lutando e perseverando, pois só a luta muda a vida. 

 NOTIFICAÇÃO DA ECT E EXECUÇÃO DA TUTELA NO PROCESSO DO AADC 
Retificamos o informe 33 sobre o prazo para pagamento do AADC, publicamos que o vencimento do prazo 
para pagamento do Adicional de Atividade, Distribuição e Coleta seria no dia 09/11, a publicação só se deu no 
dia 13/10, no entanto o oficial de justiça só conseguiu notificar a ECT no dia 14/10/2015, portanto conforme 
determinação judicial da liminar 1534-23.2015.5.10.0010, o prazo dos Correios finaliza no dia 14/11.
O entendimento dos sindicatos, conforme sentença, foi que a data  a ser considerada seria o dia da publicação, 
portanto até agora não há descumprimento por parte da ECT. Assim aguardamos que no primeiro dia útil, 
pós-cumprimento do prazo, todos os motociclistas recebam o que lhe é de direito.  

ATUALIZAÇÕES DE PROCESSOS
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MPT determina nova inspeção
no CDD/São Caetano no dia 24/11 

FIQUE LIGADO

No dia 10/11 aconteceu no MPT (Mi-
nistério Público do Trabalho) mais 
uma audiência sobre as condições do 
meio ambiente de trabalho. O Sinco-
telba deixou claro que não produziu 
qualquer melhoria na unidade e que a 

negligência da ECT expõe a vida dos 
trabalhadores. 

Diante das divergências nos laudos 
periciais produzidos pelo sindicato e 
pela ECT foi o procurador do trabalho 
determinou a criação de uma comis-

são com o objetivo de elaborar novo 
relatório sobre as condições de saúde 
e segurança. A inspeção será realiza-
da no dia 24/11/2015 às 15 horas. Ficou 
acordado a criação de um cronograma 
visando à solução dos problemas. 

ACIDENTE DE TRABALHO
• Independente do meio de transporte que você utilize no trajeto casa/trabalho/casa (particular 

ou público).  

PLANO DE SAÚDE
• Encerra-se no dia 30/11/2015 o recadastramento de pais no POSTAL SAÚDE. 

REGRA NOVA PARA APOSENTADORIA
• A REGRA NOVA é conhecida como 85/95. Por ela, 

cada pessoa adquire o direito de se aposentar 
com proventos integrais à medida que atingir a 
pontuação mínima exigida (que começa em 85 
para mulheres e 95 para homens, e vai sendo 
atualizada até 2017). Essa pontuação corresponde 
à soma da IDADE + TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
do trabalhador. A REGRA ANTIGA é a que está 
vinculada ao FATOR PREVIDENCIÁRIO, uma 
fórmula que diminui o valor da aposentadoria 
de quem se aposenta mais jovem e aumenta o 
valor de quem se aposenta mais tarde. O fator 
previdenciário prejudica quem se aposenta mais 
jovem, enquanto a regra 85/95 favorece quem 
começou a contribuir mais cedo. Para quem se 
aposentar mais tarde, com mais idade e mais 
tempo de contribuição, usar o fator previdenciário 
pode ser uma opção. Veja alguns casos possíveis.  

HOMENS Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3
Salário médio 

de R$2.500
Idade 55 anos 60 anos 65 anos

Contribuição 35 anos 35 anos 45 anos
Opção pela 
regra antiga

Fator previdenciário 0,70 0,85 1,38
Benefício R$1.750 R$2.125 R$3.448

Opção pela
MP 676

Pontos* 80 95 110
Benefício NÃO APOSENTA R$2.500 R$2.500

MULHERES Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3
Salário médio 

de R$2.500
Idade 50 anos 55anos 60 anos

Contribuição 30 anos 35 anos 40 anos
Opção pela 
regra antiga

Fator previdenciário 0,58 0,80 1,38
Benefício R$1.450 R$2.019 R$3.450

Opção pela
MP 676

Pontos* 80 90 105
Benefício NÃO APOSENTA R$2.500 R$2.500

2015a 2018
2019e 2020

2021e 2022
2023e 2024

2025e 2026 2027 ANO

95 96 97 98 99 100
PONTOS

85 86 87 88 89 90

Evolução da pontuação* mínima para aposentar com a nova regra

* OS PONTOS SÃO A SOMA DA IDADE E DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO BENEFÍCIO

VEJA EXEMPLOS
DE COMO FICA

APOSENTADOS 
PODEM OPTAR

POR REGRA NOVA
OU ANTIGA


