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Moção nº 030/2018

Moção de preocupação e apoio aos empregados e aposentados da
empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT.

O vereador Pedro Prudente de Oliveira apresentou à Mesa, moção
nº 030/2018. Considerando a grave situação que envolve milhares de
brasileiros trabalhadores e aposentados dos Correios, lesados durante os
últimos anos, em vosso Fundo de Pensão Postalis; Considerando que, o
Postalis, foi criado no ano 1981, cuja adesão ao plano à época foi
compulsória, ou seja, quem quisesse trabalhar nos Correios precisava
necessariamente aderir ao plano, sob pena de não ser admitido;
Considerando que, os argumentos para a adesão, à época, foram no
sentido de complementar as aposentadorias recebidas do INSS, de forma
que os assistidos manteriam a remuneração, semelhante à que recebiam
enquanto trabalhadores da ativa, esclarecendo que, embora os Correios
sejam uma Empresa Pública, seus empregados são regidos pela CLT;
Considerando que, no ano de 2008, os Correios, unilateralmente,
prevendo-se um desequilíbrio atuarial no Plano “BD - Benefício Definido”,
entendeu que deveria fazer o salda mento do mesmo, fazendo o aporte
do valor correspondente ao desequilíbrio (RTSA - Reserva Técnica de
Serviço Anterior), onde os funcionários não teriam que arcar com
qualquer contribuição extraordinária; Considerando que, foi decidido criar
outro Plano chamado PostalPrev que era do tipo de “CD - Contribuição
Definida”, onde cada participante optava por percentuais de contribuição
para formar sua reserva de poupança, com contribuição paritária da
patrocinadora; Considerando que, a gestão de ambos planos continuou
sob a responsabilidade da Empresa de Correios e Telégrafos, através do
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Postalis, e, após inúmeros rombos ou gestões temerárias, apurados pelo
Ministério Público Federal, no ano de 2014 houve um equacionamento no
plano BD passando a cobrar contribuições extraordinárias de 17,98% de
todos os participantes, sendo que os aposentados contribuem ainda com
outros 9%, para cobertura de despesas administrativas, somando-se
assim, 26,98% de redução em seu benefício proporcional definido no
plano BD.
Sala das Sessões da Câmara Municipal, 17 de agosto de 2018.
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