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1. CORREIOS/PRIVATIZAÇÃO 

        É imprescindível que possamos todos lutar contra a Privatização dos Correios. Essa 

Organização existe no Brasil a mais de 350 anos, sempre servindo ao povo brasileiro e  

presente nos mais longínquos locais desse nosso imenso paÍs. Além  de tudo isso e de ser 

orgulho do Povo brasileiro os Correios são uma Empresa lucrativa composta hoje por   

perto de 100.000 empregados dedicados a fazer o melhor pelo  Brasil. “ NÃO A 

PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS”. É preciso que nossos parlamentares estejam conscientes 

do desejo do Governo de entregar a nossa Empresa a preço de “bananas” para  o Capital 

Privado. Com essa atitude nós só teremos prejuízos, e ainda desemprego para uma mão 

de obra preparada e cuidadosa em atender ao Brasil e a todos os brasileiros nesse nosso 

País Continental. 

2. POSTAL SAUDE 

 Estamos todos além de pesarosos muito ansiosos com uma definição jurídica para a 

situação da cobrança integral das mensalidades do Plano Correios Saúde II . A justiça 

brasileira infelizmente é lenta mas com certeza propiciará a justiça a que temos direito. A 

Empresa de Correios permanece com seu pensamento que só traz prejuízo aos 

beneficiários do Plano e suas respectivas famílias. A FAACO direcionou uma carta a 

Presidência dos Correios questionando tudo isso e anexamos a esse informativo a 

resposta que nos foi apresentada ou seja  permanece a Empresa e a Postal Saúde com a 

decisão de cobrar a mensalidade dos Aposentados integralmente (100”% ). Continuamos 

entretanto em vigília na esperança que a justiça possa nos conceder a vitória  tão 

almejada. 

3. ACT 2020/2022 

       Finalmente a Empresa apresentou uma proposta para discussão no Acordo Coletivo. 

A proposta apresentada entretanto deixa de fora vários assuntos e benefícios. Não 

contempla por exemplo de forma clara e objetiva a situação da Assistência Médica para 

os trabalhadores e também para seus Aposentados. Ainda é necessário  muita discussão 

sobre o assunto para que cheguemos a uma definição satisfatória para toda a família 

ecetista. Estamos acompanhando o assunto cuidadosamente.  
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