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INFORME 003/2019 da FENTECT - Brasília, 20 de fevereiro de 2019. 

PLANO DE SAÚDE – PAI E MÃE 

 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS. 

  
A TODOS OS TRABALHADORES (AS) DO BRASIL. 

  

  

No dia de ontem, 19 de fevereiro, a Comissão de trabalhadores representantes da FENTECT comparece 
ao Mini Auditório da Unico para acompanhar as discussões sobre a cláusula 28, no que diz respeito aos 
Pais e Mães, que são nossos dependentes no Plano de Saúde. 

Na ocasião, a ECT apresentou um balanço financeiro referente ao exercício de 2018 (janeiro a 
novembro), sendo que o mês de dezembro ainda não foi fechado, pois é objeto de auditorias em 
andamento. Ficou demonstrado na apresentação que a ECT vem em processo contínuo de recuperação 
financeira, a ponto de, até o mês de novembro, já aferir um lucro líquido correspondente a 105 milhões 
de reais.  

No dia de hoje, 20 de fevereiro, a ECT apresentou uma proposta para exclusão dos nossos Pais e Mães 
do plano de saúde atual e migração dos mesmos para um plano de mercado totalmente inviável, 
financeiramente, para nós trabalhadores, uma vez que não conseguiremos manter nossos dependentes 
cobertos e protegidos pelo Plano de Saúde, visto que para isso deveremos arcar com uma mensalidade 
de R$ 1.700,00 correspondentes a cada dependente. Uma clara intensão de expurgar todos os Pais e 
Mães que fazem parte do nosso Plano de Saúde, pois, o Piso Salarial dos trabalhadores de Correios hoje 
se encontra na faixa de R$ 1.680,00, ou seja, a mensalidade do novo plano, para cada dependente 
genitor, será maior do que o salário do trabalhador. 

Diante disso, nós, representantes dos trabalhadores, deixamos claro nosso repúdio a esta proposta 
apresentada pela Direção da ECT. Deixamos claro, também, que queremos discutir a manutenção de 
todos os nossos dependentes de forma que nenhuma política perversa da ECT exclua aqueles que são 
nosso maior patrimônio, nossos familiares. 

Solicitamos diversos documentos da Postal Saúde e da ECT, pois, vários pontos não foram esclarecidos 
nas explicações da empresa. 

Nesse sentido, orientamos os Sindicatos a realizarem reuniões setoriais, esclarecendo toda a base de 
trabalhadores dos Correios e mobilizando para os embates que teremos à frente, dada a conjuntura que 
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se apresenta em nosso País, com ameaças de retirada de direitos históricos conquistados, de 
privatizações e a reforma da previdência que inviabilizará a aposentadoria dos trabalhadores. 

 

NÃO À RETIRADA DOS NOSSOS PAIS E MÃES DO PLANO DE SAÚDE! 

NÃO À PRIVATIZAÇÃO! 

NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA! 

 

 

Saudações Sindicais,  

   

   

 
  

Emerson Marcelo Gomes Marinho   José Rodrigues Dos Santos Neto 
Representante FENTECT  Representante FENTECT 

 

 

      

André Luiz Moreira  Antônio Manuel Mendes 
Representante FENTECT  SINTECT/URA 

 


