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1- REUNIÃO COM OS PRESIDENTES EMPOSSADOS DOS

CORREIOS, POSTAL SAÚDE E PRESIDENTE INTERINO DO

POSTALIS.

Após reunião virtual com o Sr. Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, o

Sr. Cristiano Alves Sayão, Presidente da Postal Saúde e o Sr. Carlos Alberto Zachert,

Presidente interino do Postalis, solicitamos através de cartas encontro presencial para

melhor colocação dos assuntos tratados no on-line.

Atendendo aos nossos pedidos, nos dias 21 e 22 de março fomos recebidos pelos

Presidentes mencionados, acompanhado do Sr. Jose Oliberio Alves, Presidente da

AAC, do Sr. Mozart Gomes Ferraz, Presidente da ABRACO e o Sr. Ademir Antonio

Loureiro, Presidente da ACEGO, onde foi possível uma conversa cordial e franca dos

nossos problemas, onde relatamos as preocupações dos nossos aposentados e

pensionistas pelos futuros rumos do nosso Fundo de Pensão. O Presidente dos

Correios e Postal Saúde se colocaram disponíveis e abertos para um diálogo e assim

resolver as nossas solicitações, na medida do possível.

Pedimos um tratamento especial para o recebimento do RTSA, Banco BNY Mello e

outros ativos pendentes, objetivando a não insolvência do plano BD.

Na reunião com o Presidente interino do Postalis não foi possível aprofundarmos a

nossa conversa, pelo motivo de sua interinidade no seu cargo. Atualmente o Postalis

está com um processo de renovação do seguro de vida dos seus assegurados, em

razão da proposta ser impossível de ser mantida, em virtude dos juros abusivos de

renovação proposta em 75% com a empresa Liberty. Cabe lembrar que a referida

seguradora tem contrato para permanecer com o seguro até o ano de 2025, sendo

previsto somente um reajuste anual da inflação do período até o término do contrato.

Caso permaneça o impasse, o Postalis poderá abrir um processo licitatório para

conseguir outra seguradora para que o seguro seja mantido, bem como acionar

judicialmente a atual seguradora por deixar de cumprir o previsto no contrato.
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O Postalis está em processo de seleção para aprovação e indicação do novo dirigente

e, assim outros assuntos pertinentes, deverão ser tratados após a nova diretoria ser

empossada.

Aproveitando o ensejo, entregamos ao Presidente dos Correios, Postal Saúde e

Postalis carta com os assuntos aqui mencionados.

Para conhecimentos de todos anexamos as cartas mencionadas acima.
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Assunto: Providências para salvar o PBD e Plano de Saúde para os aposentados

Senhor Presidente.
Inicialmente, desejamos pleno sucesso frente da Presidência dos Correios por
v. Sa e, tenha ciência que estas Representações de defesa dos Aposentados e
Trabalhadores da ativa estarão sempre dispostas ao diálogo sobre os diversos
temas de interesses das partes envolvidas.

No ano de 1981, os Correios criaram o Instituto de Previdência Complementar-
Postalis e, conforme a Empresa divulgou à época, tal providência seria: "um

instrumento indispensável da sua política de recursos humanos e para garantir
aos empregados - participantes, as coberturas de riscos, tranquilidade e bem
estar na aposentadoria".

No entanto, a tão sonhada tranquilidade e bem estar na aposentadoria está se
tornando um verdadeiro pesadelo, pois os Participantes e Beneficiários do
Postalis vivem dias de angustia e de sofrimento, por causas que não foram
provocadas por eles.

Gestões temerárias no Postalis consumiram mais de 80% da Reserva
Matemática necessária para garantir a aposentadoria de quase oitenta mil
famílias, sendo metade Aposentados e Pensionista e a outra metade composta
de Participantes ainda na ativa.

Esta situação foi agravada pela demora na tomada de decisão, a exemplo do
Programa de Equacionamento de Déficit - PED 2020 que desde meados do ano
de 2021 encontra-se sob análise e aprovação da Direção da ECT e da Se reta ria
de Coordenação das Estatais - SEST, aumentando o déficit no ano de 22 em

~. ~uase um bilhão de reais, cujo montante agora chega a 8.7 bilhões, q
\ ateados entre os Correios e Participantes, Aposentados e Pensi is



Atualmente o Plano de Benefício Definido - PBD conta com um ativo de apenas
3.1 bilhões, recurso suficiente para garantir o pagamento das aposentadorias por
apenas três ou quatro anos, ou seja, se nada for feito para salvá-to, sua
insolvência se dará ainda no decorrer do atual Governo Lula.

Os Participantes e Beneficiários pagam a título de contribuição extra 18,81%
sobre o valor do Benefício Proporcional Saldado - BPS e que deverá sofrer um
acréscimo neste percentual para 20,91 com a implantação do PED 2020. No
caso dos Aposentados há ainda o desconto de 8,1% a título de contribuição para
o Instituto, ou seja, quase 30% do valor da aposentadoria é descontado na fonte.

Para piorar ainda mais a situação dos Aposentados e Pensionistas Ecetistas, o
Plano Correios Saúde que era considerado o melhor benefício oferecido pelos
Correios sendo o principal motivo para atrair e manter os trabalhadores no
quadro funcional da ECT, o governo anterior instituiu uma elevada mensalidade,
tornando impossível de ser absorvida levando, também, a ser mais um motivo
de tristeza e decepção.

Os Correios sempre foi uma das estatais federais com a menor média salarial do
país e o conjunto de benefícios oferecidos melhorava a remuneração
significativamente. No caso do plano de saúde, por exemplo, o compartilhamento
das despesas médicas e odontológicas se dava na proporção média 10% para
os trabalhadores e 90% para os Correios. Isto era justificado pelos baixos
salários praticados pela Empresa que não permitia um compartilhamento mais
equânime com a ECT. Desta forma, o plano Correios Saúde tinha como objetivo
melhorar a remuneração dos profissionais que construíram e mantiveram a ECT
como a organização mais confiável do Brasil por décadas.

Contrário a esta política social, o governo anterior estipulou, inicialmente, uma
mensalidade para compartilhamento de despesas do plano Correios Saúde no
percentual de 50% para cada uma das partes. Posteriormente, deu a facada final
nos Aposentados, instituindo que estes custeassem 100% das despesas do
Plano de Saúde, forçando milhares de aposentados a saírem o plano, em plena
pandemia de Covid-19, que dizimou quase 700 mil vidas brasileiras, dentre elas
milhares de trabalhadores e aposentados dos Correios e seus familiares.

Os números comprovam esta crueldade com os Trabalhadores, Aposent se
Pensionistas, visto que no final do ano de 2016 o plano Cerrei s S úde

rntemPlava em tomo de 405 mil beneficiáriose atualmenteapena il, ou



seja, quase metade tiveram que deixar o plano. Outro fator de insatisfação é em
relação à qualidade do plano se saúde que se deteriorou significativamente nos
últimos anos, passando de 17.882credenciados no ano de 2018 para 13.038em
2021. Atualmente as pequenas cidades brasileiras não contam com atendimento
médico e odontológico para os Trabalhadores e Aposentados que necessitam
viajar para uma localidade maior para ter acesso ao atendimento, demandando
mais tempo e recursos financeiros para uma simples consulta médica ou
odontológica.

Diante do Exposto, vimos solicitar providências urgentes para salvar o Plano de
Benefício Definido do Postalis - PBD e instituir um compartilhamento no plano
de saúde que caiba no bolso dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas.

Dentre as ações passíveis de serem implementadas de imediato, destacamos:
1. implantação urgente do PED 2020, que mesmo retirando benefícios dos
Participantes e Aposentados, terá como objetivo afastar a insolvência do PBD;
2. efetuar acordo na justiça para a volta do pagamento da RTSA pelos
Correios;
3. atuar junto ao Ministério Público Federal - MPF, dentre outros órgãos,
objetivando agilizar um acordo com o Bando BNY Mellon para devolver os
recursos financeiros aos Postalis; e
4. acordo visando possibilitar a volta dos beneficiários ao plano Correios
Saúde, com o compartilhamento de metade das despesas.

Finalizando, pedimos vossa atenção, para que seja designado um ou mais
diretores para serem os interlocutores dessa Presidência junto as
Representações dos Participantes e Beneficiários para que tenhamos boa
fluição nas tratativas dos diversos temas ligados ao Postalis e Postal Saúde.

Atenciosamente.

José
Pres

A emir Loureiro
residente da ACEGO


