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ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APOSENTADOS/FAACO
1. Os Aposentados dos Correios não possuíam Plano de Saúde que os amparassem até
o ano de 2003
2. A FAACO desde sua criação em setembro de 1994 lutou exaustivamente em busca
da obtenção desse beneficio.
3. Os Aposentados ainda na ativa foram demitidos sumariamente em novembro de
1997 resultado de uma interpretação da AGU. Na época foram demitidos
aproximadamente 3.000 colegas em todo o Brasil e ali aconteceram fatos escabrosos
como: comunicação a colegas que se encontravam internados na UTI que a partir
daquela data era tudo por conta deles. Assistimos cenas de colegas que foram
chamados no gabinete para entrega do crachá e eram duramente informados, “você
esta demitido”.
4. A FAACO entrou imediatamente com um Mandado de Segurança que provocou o
retorno de todos, aos seus respectivos empregos.
5. Esse retorno inclusive com o pagamento dos dias de afastamento foi muito
comemorado pelos atingidos, porém causou um mal estar porque a maior parte desses
colegas foram colocados de lado como se fossem portadores de uma praga.
6. A Federação continua a sua luta em busca da Assistência Médica aos Aposentados ,
e em 2003, estando Presidente dos Correios o Dr. Airton Dipp conseguimos a
autorização para criação de uma Comissão para discutir a aplicação do sistema de
saúde para os Aposentados.
7. Foi instalada uma Comissão tendo como participantes Representantes da Empresa
e Representantes dos seguimentos de defesa do trabalhador. Estavam nessa Comissão
a FAACO, a ADCAP, a FENTECT e MARIA MARIA.
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8. Ao final do trabalho foi apresentado um relatório onde se propunha a criação de uma
Caixa de Assistência. O relatório com muitas páginas teve cópias entregue a todas as
Organizações e não o divulgamos aqui, óbvio pela falta de espaço.
9. Não foi possível ali a criação da Caixa de Assistência ,mais o Presidente autorizou que o
assunto fosse levado para o Acordo Coletivo 2003/2004. Tivemos ali o apoio muito grande
do Secretário Geral da FENTECT à época o Ivan, inclusive já homenageado pela FAACO em
um dos seus Encontros Nacionais (ENAC).
10. A inclusão no Acordo Coletivo entretanto foi efetuada de moda maldosa já que
determinava que o prazo para inscrição no Plano de Saúde era até o último dia de março
de 2004, e exigia que para essa inscrição fosse efetuada, o beneficiário estivesse fora da
Empresa (era uma armadilha para que os participantes do Mandado de Segurança
trocassem o seu direito de permanecer trabalhando pela garantia de participação no Plano
de Saúde).
11. A FAACO e suas Associações continuaram brigando inclusive com reuniões constantes
com o então Presidente Dr. Airton DIpp que dizia “ –olha vamos implantar e depois iremos
efetuando as correções necessárias.” Aqui um parêntese, todos reclamamos que o sistema
de meritocracia é preciso acontecer nos Correios, que as pessoas que veem de fora é que
causam todos os problemas. Nós também reclamamos dessas pessoas que vem de fora,
mas temos muito mais medo das pessoas que já estão aqui dentro, nossos colegas, todos
com matricula 8, estes é que engendraram todos esses planos diabólicos e ainda fazem isso,
nos dias de hoje.
12. A FAACO continuou atuando exaustivamente no acompanhamento da Assistência
Médica, até porque alguns itens nós não conseguimos modificar até hoje, como por
exemplo : a inclusão dos Aposentados em data anterior a 1986 (que ficaram de fora) e a
manutenção da Pensionista e demais dependentes após a morte do titular (isso abrange a
todo o universo da família ecetista). O beneficio da Assistência Médica aos Aposentados
atinge a todo o efetivo dos Correios que porventura chegue a aposentadoria.
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13. Preocupados e atentos a tudo que se referia a Assistência Médica é que tomamos
o conhecimento da reunião para criação da Caixa de Assistência ( aquela mesma
aprovada pelas Organizações em 2003) e agora em 2013 motivo porque nos fizemos
presentes a reunião que criou a Postal Saúde. A aquela época nas reuniões que
participamos a colocação sempre era que a Empresa tinha nesse beneficio a segunda
maior despesa da Organização.
14. A FAACO continua sim, atenta ao beneficio da Assistência Médica não só para os
Aposentados mas para toda a família ecetista. Precisamos ter um Plano de Saúde
sustentável e com a melhor qualidade possível e ainda com custos aceitáveis.
15. Em virtude de tudo isso que aqui colocamos , é que apoiamos novos
Representantes para o Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Os que lá já estiveram,
ou estão, inclusive com nossos votos, não conseguiram sequer avançar naquelas
pendencias que tratamos no inicio como inclusão do pessoal Aposentado anterior
1986 e manutenção da Pensionista após falecimento do titular. Queremos sim
pessoas , colegas comprometidos em mudar o panorama atual, motivo porque
estamos apoiando em conjunto com a FENTECT colegas lutadores, que vieram da luta
sindical ,que viveram todas as dificuldades porque passa os Correios, o Postalis e em
especial a Postal Saúde.

16. Ajudem a construir uma Assistência Médica que realmente ofereça aos
participantes qualidade, eficiência, baixo custo e transparência .

Vote nas chapas :
183 – Titular – GERALDO FRANÇA E SUPLENTE –MÁRCIO
ROMANHA E 191 – Titular – MAURO JOSÉ E SUPLENTE VALDEMIR SANT’ANNA

xxx

