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CARTA AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS 

 
A LUTA DE CLASSE E A VELHA ESTRATÉGIA DO MERCADO 

 

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e 
Similares - FENTECT, vem, por seu Secretário Geral, José Rivaldo da Silva, manifestar-se 
sobre matéria publicada no dia 30/09/2011, nos sites 
https://www.metropoles.com/brasil/maximiano-da-precisa-pagou-mesada-de-r-200-mil-a-vice-
dos-correios-diz-mpf e https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2021/09/30/mpf-denuncia-maximiano-por-propinas-de-r-25-mi-da-global-saude-nos-
correios.htm, que tem como base denúncia da Procuradoria da República de São Paulo, 
prestando os seguintes esclarecimentos: 

1º - A FENTECT, fundada em 23 de abril de 1989, representando 30 (trinta) sindicatos do país, 
repudia veementemente, a clara tentativa de descredibilizar a representação dos trabalhadores 
dos Correios, no justo momento que o Presidente da República planeja destruir uma Empresa 
Pública com mais de 350 anos de serviços públicos prestados de forma universal à sociedade 
brasileira; 

2º - A FENTECT, desde 1989, pauta a defesa dos direitos de todos empregados por 
instrumentos legais (Acordos Coletivos de Trabalho), vez que os direitos e benefícios, por 
consequência da relação jurídica de emprego ser regida principalmente pela CLT, ficaram 
essencialmente previstos em 63 (cláusulas) acordadas ou julgadas por dissídios coletivos, por 
mais de 30 (trinta) anos, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

3º - No Acordo Coletivo 2009/2011, clausula 57 – Saúde do Empregado, § 9º, em virtude do 
histórico elevado de absenteísmo por doenças ocupacionais, foi acordado com os Correios o 
Convênio Vale Drogaria, porém, ficou pendente de sua efetivação.  

 

 

4ª – Nos dissídios Coletivos 2011/2012 e 2012/2013, por sentença normativa do TST, a norma 
coletiva do § 9º da clausula 57 do Acordo Coletivo 2009/2011, além de sua redação alterada, 
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teve seu deslocamento para clausula 11 – Assistência Médica / Hospitalar e Odontológica, 
conforme trecho da respectiva clausula da sentença normativa abaixo:  
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5ª – Em dezembro de 2011, 02 meses após publicação da sentença do dissídio Coletivo 
2011/2012, sob a norma do § 8º da clausula 11 – Assistência Médica / Hospitalar e 
Odontológica, a FENTECT em conjunto com os Correios, instrumentalizou a regulamentação 
do retro citado parágrafo, modalidade convênio em consignação na folha de pagamento, por 
livre opção/adesão dos trabalhadores dos Correios. 
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6ª – Portanto, a FENTECT, por intermédio do Convênio Vale Drogaria, proporcionou a todos 
os trabalhadores que optassem pelo benefício a garantia de receber, gratuitamente, 
medicamentos destinados a diversos tratamentos de doenças, bem como descontos de 50% a 
60% na aquisição de todos os medicamentos presentes nas listas expedidas pela ANVISA; 

7ª – Importante frisar que o Convênio Vale Drogaria esteve sob esta modalidade com a 
FENTECT pelo período de 18 (dezoito) meses, sendo posteriormente retirado pelos Correios, 
que, através de sua operadora, POSTAL SAÚDE, adotou a modalidade de gestão operacional 
única e exclusiva pelo Plano CorreiosSaúde - denominando como Postal Benefício 
Medicamento - PBM.  

8ª - Mesmo sob a gestão única e exclusiva dos Correios no Postal Benefício Medicamento -
PBM, a FENTECT, mediante Acordo Coletivo 2014/2015, reforçou a garantia do benefício 
previsto no § 8º da clausula 28 - Assistência Médica / Hospitalar e Odontológica, conforme 
trecho colacionado abaixo: 

 

 

9ª – Em 2017, após quase 07 (sete) anos de implementação do Benefício, e com 06 (seis) 
anos sob a administração exclusiva e direta pelo Plano POSTAL SAÚDE, este Secretário 
Geral da FENTECT, prestou depoimento à Polícia Federal para apresentar informações da 
forma como foi implementado o benefício. Naquele momento fui informado que meus sigilos, 
fiscal e bancário, foram quebrados. 

10ª – É fundamental destacar que por 08 (oito) anos, com meus sigilos, fiscal e bancário, 
abertos, o que, provavelmente, tenha meu sigilo telefônico também interceptado, não 
conseguiram identificar nenhuma prova material ou testemunhal que comprovasse 
favorecimento ou recebimento de valores ilícitos no exercício da atividade de representação no 
mandato desta Federação. 

11ª – A tentativa de associar o nome do Secretário Geral desta Federação tem o nítido objetivo 
de atacar e enfraquecer a FENTECT, entidade de classe que está na luta intransigente por 
uma empresa pública, que está contra os interesses não republicanos dos atuais 
representantes do Governo Federal.  Logo, estou consciente e preparado para enfrentar as 
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ilações e suposições que almejam, em vão, tirar o foco da privatização, que é entregar os 
correios ao capital privado. 

12ª – A suposta denúncia apresentada pela Procuradoria Federal de SP, quando meus direitos 
de proteção fiscal e bancário já foram abertos pela Polícia Federal, demonstra ser insuficiente 
para imputar qualquer responsabilidade nos termos por ela manifestados.  

13ª - Tenho convicção que meus direitos estão sendo violados, pois sequer fui convocado pela 
Procuradoria Federal de SP para prestar quaisquer esclarecimentos necessários. Aliás, tempos 
estranhos, muito estranhos, quando há nitidamente vazamentos de natureza seletiva, tomam 
forma na violação do procedimento legal, pois, ao ser informado pela imprensa, esta substitui o 
Juiz, corrompendo os direitos fundamentais, dilacera a dignidade humana.   

14ª – É estranho, muito estranho, que após 10 (dez) anos de um direito, um benefício 
conquistado por instrumento legal, Acordo Coletivo de Trabalho, surjam essas publicações, 
justamente no momento que o atual Governo, incansavelmente, busca privatizar os Correios 
com os argumentos de corrupção e deficiência na Estatal.  

15ª – De forma consciente, com responsabilidade e sem perder o espírito de luta na defesa 
incansável dos Correios, do patrimônio público nacional, do direito de todos os trabalhadores 
que construíram essa empresa em mais de 350 anos de história, continuaremos firmes na luta 
contra a PRIVATIZAÇÃO e POR UM CORREIOS EFETIVEMENTE PÚBLICO e de qualidade, 
tendo a certeza que jamais perderei a confiança e o apoio dos sindicatos e de toda a classe 
trabalhadora. 

 

 

 

 

   

Jose Rivaldo da Silva 

Secretário Geral - FENTECT 

 

 

 

 

 

 

 


