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1. CORREIOS/ACORDO COLETIVO

A discussão sobre o ACT -2021/2022 vem  sendo tratada desde maio desse ano e o 

referido acordo trata das possíveis alterações de claúsulas e percentuais de reposição. Os 

Correios tentou decidir unilateralmente a situação em 4 reuniões com oferecimento de 0% 

de reajuste. Finalmente após um dia de greve foi definido para ocorrer  o dissídio no dia 

20/09 no TST. Algumas reuniões (audiências) deveriam acontecer no próprio TST antes 

desse julgamento final e em todas elas a Empresa se manteve  com propósito de recusar 

propostas até sugeridas pelo Ministro do Tribunal. É necessário que esse assunto se 

resolva de forma definitiva em Benefício dos Trabalhadores Ecetistas que oferecem  sua 

vida no dia a dia laboral.                                                                                                   

Estamos junto!

2. POSTAL SAUDE

A FAACO permanece ansiosa de definição do processo  contra a cobrança integral do 

Plano de Saúde para os Aposentados. Infelizmente mesmo com cobrança diária não 

conseguimos a sentença necessária e que já foi concedida em diversas outras Varas. 

Continuamos atentos e como já dissemos esperançosos na solução dessa situação que 

atinge a todos os Aposentados dos Correios.                                                                                  

Estamos na luta!

3. IGQP/LEI 8529/92

Em um momento na discussão de um dos Acordos Coletivo de Trabalho (1999) a Empresa 

apresentou um item inusitado e fantasioso chamado IGQP-Índice de Gratificação de 

Qualidade e Produtividade. Nessa época logo depois da aplicação precisamos entrar na 

Justiça para que esse índice que compunha o reajuste dos salários também fosse

repassado aos beneficiários da Lei 8529/92. A maioria das Ações tiveram êxito e o

referida beneficio repassado,  porém um grupo de retardatários permaneceu pendente e  

agora o escritório Janot está conseguindo iniciar as execuções. Informamos que ainda é 

um período de discussão de valores e portanto é necessário aguardar a solução definitiva 

que ainda pode demorar algum tempo.
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