
Em que consiste o 
Postal Saúde?

Escondido dos trabalha-
dores, na véspera do fe-
riado de 1° de maio, no 
Edifício sede dos Correios 
em Brasília, através de 
membros da vice-presi-
dência administrativa da 
ECT, foi fundado o Postal 
Saúde. Um golpe, dado 
pela cúpula da empresa .

O objetivo é criar uma 
caixa assistencial para 
gerir o Plano de Saúde da 
categoria, abrindo cami-
nho para a privatização.

Se o golpe da ECT for 
bem sucedido e nosso 

Convênio Médico ataca-
do, a vida de mais de 500 
mil pessoas entre traba-
lhadores e seus familiares 
será afetada. Um grupo 
de menos de 100 direto-
res da cúpula da empre-
sa decidiu sobre a vida de 
todas essas centenas de 
milhares de beneficiários 
do Plano de Saúde dos 
Correios.

Os trabalhadores con-
seguiram barrar o ataque 
ao Plano de Saúde com 
a mobilização na última 
campanha salarial. Ago-

ra, a direção da ECT quer 
destruir nosso direito no 
“tapetão”.

Não podemos permi-
tir esse ataque a um dos 
mais importantes direitos 
conquistados pelos tra-
balhadores dos Correios 
em sua luta. A destruição 
do nosso plano de saúde 
serve aos interesses dos 
capitalistas que querem 
cobrar mensalidades e 
cortar o benefício de fa-
miliares dos funcionários, 
pois o Convênio da Cate-
goria significa em valores, 

no mínimo, R$ 513,94 por 
mês, ou R$ 6.167,28 por 
ano, para um trabalhador 
caso fosse pagar um con-
vênio para ele e sua espo-
sa (os dois com uma ida-
de entre 34 e 38 anos) e 
duas crianças.

Derrotar o golpe do 
Postal Saúde!

Pela ampliação do 
Convênio médico da 

categoria!
Substituição das 

guias médicas por 
cartões magnéticos!

Estão atacando nosso direito

Não ao golpe da PLR
No início de maio, a direção 

da ECT manteve sua intransi-
gência e pagou a PLR dos tra-
balhadores sem que houvesse 
acordo com a FENTECT.

A direção dos Correios fez 
isso pois não tem interesse em 
negociar uma PLR que seja de 
comum acordo entre a empre-
sa e os trabalhadores. Como 
já é comum quando se trata 
de PLR, a direção dos Correios 
fez de tudo para tentar colocar 
uma faca no pescoço da cate-
goria. Em vez de negociar se-
riamente com a FENTECT, apre-
sentando balanços financeiros 
transparentes, afinal a ECT é 
uma empresa estatal, discu-
tindo valores e benefícios, a 
direção dos Correios quer que 
os trabalhadores assinem um 
cheque em branco autorizando  
o corte e o desconto na PLR por 
uma série de motivos, os cha-
mados critérios. Nada poderia 
ser mais injusto: o trabalhador 
que o ano todo dá o seu suor à 
empresa não pode ser punido 

na PLR apenas por ter faltado 
um dia, ou ter um GCR “bai-
xo”, isso sem contar que na re-
alidade os chefes usam esses 
critérios para perseguir a ca-
tegoria. Como se não bastas-
se, a ECT ainda quer obrigar o 
trabalhador a concordar que a 
PLR seja paga cinco vezes mais 
para a chefia.

Os trabalhadores não devem 
aceitar essas imposições da 
empresa. 

Não foi o que fizeram os di-
visionistas da FINDECT, que 
aceitaram todas as chantagens 
da empresa e abriu o caminho 
para que a direção da ECT des-
se o golpe na PLR.

A FENTECT já entrou na Jus-
tiça contra o golpe da PLR. Se 
a ECT não voltar atrás, os tra-
balhadores devem organizar 
uma mobilização nacional com 
paralisações, como foi feito em 
Minas Gerais.

Por uma PLR linear e sem 
critérios!


