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ATA DE REUNIÃO - SNNP .
DATA: 22 e 23/01/2015

.

",

LOCAL: Miniáuditório, Coordenàção Nacional 11 - Universidade,dos Correios.

,

Horário: 9h às 18h

, PARTICIPAÇÃO:

'.

'

Pela ECT: Alexandre Reybmm de Menezes, Heloisa. Marcolino, Getúlio Marques Ferreira, Fagner

JoséRodrigue~, Carolina Brandão D'Andrade.

Pela FENTECT: José Rodrigues dos Santos N.eto,José Rivaldo da Silva, Rogério Ubine, Robson Luiz
'

"

Pereira Neves,
Emerson Marcelo Gomes Marinho, FranCiscoJosé Nunes, Wandre Ferreira:do Carmo,
-

.

"

(

Suzy Cristiny da Costa, André Luiz Silva dos $antos, Wolnej Capolli' Dias, DecíriÇlBelém da Costa,
Amanda Gomes Corcino; João Ricardo Guedes, Altannes Clei~y Vieira Holanda, Antônio Duarte de
Oliveira, Erick Michael Valencia Alves, Andrelino Pereira da Silva, Mauro Aparecido Ramos, Edmar

.

.

"

'dos Santos Leite, Eziraldo Santos Vieira, Fernanda Apareçida Romano, Adriano Pereira, Rodrigo
Lauriano
Roza, Gilson Vieira, Fischer Marcelo Moreira dos Santos,
.
.
-,

ela FINDECT: José Aparecido Gimenes Gandara; Elias Cesáriode
,

.

Brito Junior; Ronaldo Ferreira

Martins, Anézio Rodrigues, Antônio Edson Antunes da Cruz, Jose 'Edilson Firmino e Teima Milhomem
.'

,.!

Borges. '

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2015, na sala de reuniôes nO.3 da Coordenação Nacional"

.

11, localizada na Universidade dos Correios, reuniram-se a representação da Empresa e os'

.

,representantes dos trabalhadores acima qualificados, A reunião foi iniciada com a representação d~

,

Empresa, discorrendo' sobre. 'os assuntos,!, serem tratados no encont~o: apresentação da Nova
Êstrutura dos Correios com a participação do Presidente da ECT; análise e discussão d~ ~egimento'
, Interno do Sistema Nacional de Negociação Permanente - SNNP-Correios. Posteriormente foi

V /
~

realizada a leitura da ata da reunião do dia 16 de dezembro de 2014, feito os ajustes necessários e
, colhidas as assinaturas das partes. Dando continuidade à reunião, a representação da Empresa
, apresentou o Pri",!eiro Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho - 201.4/2015, que tem por
objetivo promover ajustes nas segui'ntes Cláusulas: 33 - Empregado'lnapto para Retorno ao Trabalho;
.

.

.

.

.' 48 - Auxílio para Dependentes com Deficiência; e 53 - Vale Cultura. Esclareceu que a necessidade de

.

(,
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.

ajustes nas referidas cláusulas decorrem de erros materia~s,que somemteforam verificados ao longo
'

,

dos meses após a assinatura do ACT 2014/2015. A representação dos empregados levantou alguns
pontos de discordância so~re as cláusulas citadas: discordam do fato de qoe os empregados
.

,

afastado~ por acidente de trabalho antes da aS,sinaturado ACT 2014/2015 não ter)ham direito ao
recebimento do vale alimentação/refeição/cesta. Solici~amque esse direito seja garantido a partir da
vigência do ACT para todos os trabalhadores que já se encontravam 'afastados por acidente de
trabalho antes do ACT 2014/2015; quanto ao vale cultura, solicitaram o pagamento de acordo com o
salário base, e que tam~ém seja estendido para os afastados. A represéntação da Empresa
esclareceu que o Vale Cultura é um beneficio novo, que está em processo de ajustes e adequações, o
que acaba por ocasionar problemas, Informou que está recebendo documentos dos sindicatos
.
. ,
relatando
problemas
com
o
vale
cultura
de alguns empregados e solicita que. a representação
dos
.
.

'

empregados envie os nomes e matriculas dos,mesmos que se encontrem nessa situação, ~paraque os
~

.
\
\
\]

casos sejam apurados pela, área responsável. Informa que a área responsável já está fazendo o
\'
\(

levantamento. Informou,' também, que foi realizada consulía ao jurídico referen.teà c1~,usula33, .como
objetivo de orientações,quanto a ~u_aexecução,

O entendimento da Empre~a é de que a cláusula tem "0i.( ,

sua vigência a partir da assinatura do ACT 2014/2015 em 1° de agosto de 2014. Por fim, esclareceu "!
também qué a assinatura do t~rmo aditivo ao ACT 2014/2015 nãO encerra aS,discussões sobre os
referidos temas, podendo haver propostas para novos termos de acor(lo, a serem avaliadas,
Prosseguindo os debates, o secretário geral daFENTECT ponderou haver divergências com' relação à
participação na. Mesa de Negociação. informou que foi aprovado na'38a Plenária da FENTECT, nos
. di,as20 e 21 de janeiro, a participação cOm alguns condicionantes: que qualquer acordo firmado seja

,

assinado pelo Comando de Negociação dâ FENTECT, cumprindo-se o estatuto da FENTECT,' que
condic1tina a assinat~ra de qualquer 'acordo somente após a' aprovação de 2/3 das 'assembleias dos
..

'.

I

"

, sindicatos filiados.; que o Comando de Negociação com a ECT seja nos mes'mos moldes das
, negóciaçõ,es da campanha salarial; que as pautas e ca'lendários sejam definidos de acordo com os
interesses dos trabalhadores;'que as despesas (transporte, hospedagem, alimentação, qiárias) sejam

r~,

L?

z:;r

"q",roi_d~;"+d'~

custeadas por cada sindicato/federação. Discordo~ da participação dà FIN[)ECT no SNNP-Correios,

,

~

~

>9~

•
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•
da FINDECT e 'solicitando a retirada da mesma das Comissões e Mesas de Negociação, bem como a
suspensão das liberações sob pena de ação de improbidade administrativa dos gestores dos Correios.
Quanto ao custeio das. despesas no SNNP-Correios,

a representação

.

da Empresa esclareceu que

existem sindicatos que não tem' condições de custeio das despesas, sendo importante viabilizar a
.'
.
participação de todôs para uma ampla discussão. Sobre a regularização da FINDECT, informou que a .

.

. Empresa concedeu um prazo de 90 dias para a regularização da Federação, considerando

o período

defina] -de ano, férias e burocracia, e está aguardando findar-se o prazo para uma nova avaliação.

.

.

Quanto à fala do Secretário Geral da FENTECT, vários sindicatos divergiram da opinião d() mesmo.
Prosseguindo a reunião, o Presidente ,da'ECT iniciou 'os trabalhos no período da tarde informandÇl que
a Presidência encontra-se disponível para dialogar com

á representação

dos trabalhadores,

de forma

direta ou através de outros canais, como o DERET. Po~derou que a atual gestão ampliou os espaços
,

I

Ide negociação com a. criação' das mesas de negociação, e que está pisposto a aprimorar e aprofundar
com á área sindical.

o, relacionamento
esclarecilnentos
eestruturação

referentes

Informou

à Nova Estrutura

que será

dos Correios.

da Elnpresa, atravé~ de diagnóstico

valiando a realidade atual e as necessidades

criado, via internet,
Discorreu

sobre

realizado' peia consultoria

um canal

para

a necessidade

da

da ~rnest & Young,.

de um' novo formato inst,itucional, propondo soluções

\::l
.

para tornar a estrutura da Empresa mais factível em relação aos' novos negócios da Empresa. Tal
reestruturação

.

permitirá uma maior aproximação com a população, visto que haverá mais áreas fins

'do 'que áreas meios, fortalecendo a organização enquanto empresa pública, e ge~ando maior
.
.
"
~
capacidade de fazer novos investimentos, crescer e ,atender a população brasileira. InforrjlOu, também,
"

-

que a apresentaçã6
sugerir melhorias
.

será'disponibilizada
pa;a a implementação

esqueleto da reestruturaçãl)

, ~ser
.

discutido,

O Presidente

.processo.' A representação

à. representação

dos.empregados,

e que os mesmos pOde~

do processo de reestrutura'ç~o. Contudo,

informou:que

o.

n.ão poderá ser alterado, mas o jeito que se pretende ,executá-Ia poderá
informou que a Empresa. quer o envolvímento
dos empregados realizou um questionamento

dos' trabalhadores

I

~

no

específico sobre problemas

relacionados à Postal Sa!Jde ao Presidente, e o mesmo sugeriu, para a próxima reunião com a Vice
Pt~sidência de Gestão de' Pessoas, um debate especifico com a'direçã~ da referida entidade. Dando

~.

,

I'

,
~
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.

"

f

.'

consultoria Ernest&

dos Correios.

,

"-'.

.

Young, sendo ds principais pontos da apresentação:-Histórico

da Iniciativa, Visão

Geral do diagnóstico, Norteadores do Novo Modelo,. Novo modelo e Próximos Passos. Ao' término da
.'
.•
apresentação, os representantes dos trabalhadores questionaram a pressa do Presidente em se retirar

.'

dà reunião e também a superficialidade 'da apresentação da Nova Estruiura Organizacional

proposta

pela ECT; visto que, não foram abordados e/ou apr.ofundados vários conceitos, como o conceito de
unidade de negócio, e que isso é proposital para esconder a verdadeira

intenção da ECT; que é

privatizar os Correios brasileiros airavés,/la constituição de subsidiárias, reestruturação organizacional,
modelo de sociedade anônima, (S/A), como foi feito nos Correios de ouiros países, que agora foram
fontes de estudo. para a possivel implementação desse modelo no Brasil. Em seguida, iniciaram-se os
questionamentos

sobre

o assunto,

dentre

as principais

dúvidas

e criticas:

insegurança

dos

empregados com rela'ção à área meio da Empresa, extinção de unidades, gerências" transferência de
empregados,

possibilidade

de demissões, o impacto que causará aos empregados;

'inve!1timento - para a reestruturaç~;;
,

,

ealizadas o benchmarking;

falta' de' detalhamento

é um modeloprivatizante,

qual o valor do

da estrutura; com quais empresas foram

de holding, que abrangerá vários negócios, ou

s ja, várias empresas com autonomia sob a logornarca dos Correios, para posteriormente

transferir

\:t-

or compléto essas empresas ao capital privado; em relação .às subsidiarias, já foi divulgado pela
própria empresà que 51%.do capital será entregue a iniciativa privada e somente 49% do capital será
v.
.
\
público, inclusive foi dito pelos representantes da Empresa na reunião que as contratações serão em
regime privado (código 51), não dando nenhuma garantia da realização de novos concursos públicos;
necessidade de preservação dos direitos dos trabalhadores; levou-se em conta apenas os aspectos
.
'
técnicos ou também, foi considerado o impacto aos trabalhadores; se os funcionários serão
aproveit~dos
aconte~er

na CorreiosPar;

se o PCCS" s~rá respeitado; se os recrutamentos

com mais frequência;

se

haverá

abertura

de

novo

concurso

internos voltarão a
público.

S'obre os

questionai'T1ehtos, a representação da Empresa' discorreu que não irá prescindir de pessÓas, contudo,
.
.
.
'
haverá a necessidade de realocação de pessoas para outras áreas e funções. Há a necessidade, em
primeiro .Iugar, de conhecer

o p'rocesso e se aprofundar

consultoria é púb'lico e está disponivel.no

na estrutura.

~

Informou' que o preço da

site.dos Correios. Inlormou, também, que a reestruturação

á ocasionar' uma redução nos custos da Empresa, devi

,v /.

a um funcionamento

mais moderno.

~

\
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De acordo com a representação

da Empresa, o Benchmarking foi baseado em diversas empresas,

,como a 'FEDEX, Corr~io Alemão, Correio Frances, Correio Italiano, Correios estatais, empresas de
cla~se munCliaL Discorreu que, por ser a reestruturação um 'tema complexo, deve-se estabelecer com

.

,

a representação dos empregados uma dinâmica de conversa, um canal de comunição com o DERET.
Informou que grupos de trabalho para encaminhar o p~ojeto já foram cri~dos, a exemplo do "De-Para".
Que as dúviqas

da representação

dps empregados

deverão ser encaminhadas

ao DERET e a

•

empresa de consultoria as responderá' Afirmou que nenhunià mudança vai ser feita sem levar em
consideração

ostrabalhadorés,

e que a reestruturação visa preservar direitos e melhorar as condições

'de trabalho, gerando também oportunidade com a criação de subsidiari,as, crescimento de carreira, e o
, regime de contratação privada. A represent~ção dos trabalhadores questionou sobre a forma d~
. .
...,
.
.
;, .
.
calculo dos descontos dos dias de greve-,' solicitando que e empresa avalie a devolução aos dias
-

relativos ás greves de 2'013/201~, quando foram cobrados os dias' não trabalhaqosem
greve.
. Ao final do primeiro dia de reunião, a Proposta de Regimento do SNNP-Correios
'

,

função da

>

foi impressa e

distri~uída p<;ira ~ repr~sentação dos' empregados ana~i~ar e propor sugestõ~s. Ficaram' incu~~idOS, \'\
tambem, de realizar. o levantamento

de temas pnontanos para a construçao

de um calendano de

~

uniões. A reunião foi iniciada no dia 23 de janeiró com a representação da Empresa comunicando

bs' participantes
~,

a necessidade de encaminhar as reivindicações

xpostas no dia anterior referentes ás deliberações

do Secretário Geral da FENTECT,

da 38" Plenária Nacional da FENTECT,

para

preciação dó COGEP, instância' superior que aprovou o formato do regimento a ser discutido na
presente data. Contudo, só obterá essa.,resposta naproxima reunião. O Secretário Geral da FENTECT
.
.
.,
informou que necessita desSa resposta para iniciar o processo de discussão do regimento, visto que
,

as deliberações

da 38" Plenária Nacional

da FENTECT

são condições

neêessárias

part!cipação na Mesa, e que assim a discussão do regimento está prejudicada. Solicito~,
suspensão d.a SNNP-Correios
i

•

participação

'

real'J

"

será realizado
com. a
.
e dos sindicatos, Assim, sugeriu que a discussão do regimento fosse,

,

que o SNNP-Correios,

com os sindicatos que estão dispostos, o qu~ foi ace~to pelos demais. A representação

,~.
---'---

~

para início das discussões do protocolo traz como único legitimo

e que há previsão no, ACT '2014/2015
das federações

ainda, a

até que a ECT dê sua resposta. A representação da Empresa ponderou

que a exigência feita pela FENTECT
a FENTECT,

para sua

dos

Cl,
)!P

22~
'-I'

-

4

~
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•
empregados sugeriu a presença dep'articipantes da REDIR na;Mesa de Negociação visando acelerar
o processo decisório na própria Mesa, A representação da Empresa informou que o COGEP/REDIR .
sãoinstãncias de deliberação da Empresa, assim como as plenárias e assembleias são para os
sindicatos/federações. O Presidente da FINDECT argumentou que a Mesa de Negociação no formato
atual não está produtiva. Discorreu que existe um~ mudança muito grande dos representantes dos
empregados a cada reunião, ocasionando uma falta de sequência no processo de discussão, \ visto'que
"

há a repetição de muitos assuntos já' discutidos. Sugeriu a ciiação de reuniões 9rdinárias, a cada 2

.,

meses, para. os assuntos pré-estabelecidos e reuniões extraordinárias para assuntos q'ue se fizerem
necessários.. Acredita que faltam, solUções para. muitos problemas discutidos nas reuniões, A
representação da Empresa discordou, informando que a Mesa de Negociação tem sido produtiva, visto

,

.

. que muitas questões discutidas passaram a integrar o aCordocoletivo de trabalho. Além disso, evoluiu,

,

'

se ao ponto de conseguir reunir lodos os sindicatos e federações numa "SÓ Mesa de Negociação.

.

.

,

.

. Contudo, ainda se fazem necessários ajustes, necessidade
de acordar pautas e calendários, visando .
.
a uma discusl?ão mais amadurecida 90S assuntos e confiança de todos os representantes na \\._
-

éstruturaçãodo processo negociaI.. Informou' qüe está sendo avaliada a tentativa de realizaçã~ da

~

Mesa de Negociação por meio de videoconferência. Houve pausa para discussão interna entre os
indicatos e federações. No retorno, o Secretáiio Geral da FENTECT informou a posição entidade
eliberadá na 38" Plenária Nacional da FENTECT, reafirmou que 05 condicionantes apresentados á
ECT precedem a discussão do Regimento e novamente propôs a suspensão da reunião da SNNPCorreios. Não tendo sido acatada a solicitação, o Secretário Geral da FENTECT registra que ésta é a
posição oficial da FENTECT deliberada nos fóruns da categoria e que oficiaimente não será
representada por ninguém nas mesas da SNNP-Correios, retirando-se da reunião juntamente com os
.

.

I

.I

1\

representantes dos sindicatos do PI,AM, RR, MT, PR, CAS, SJO, SC, CEi,8MA e BA das di,scussões
do Regimento por entender que esse modelo de ne.goclação, da forma em que está, é um ataque ~
direto á organização' dos trabálhadores, pois quebra a isonomia nacional e neutra"liza a luta da .-

•

categoria, principalmente em um momento tão importante e difícil para os trabalhadores, que é a
possivei privatização da ECT. Reforça, ainda, que à SNNP-Corr~ios, da forma éomo está, só servirá
para legitimar a privatização da Empresa, que certamente ir~rejUdiCar os trabalhadores, retirando

.4f
~~

.@r ,~

~
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direitos e causando-até demissões, além de prejudicar a população usuária dos Correiós. Parte da
direção da FENTECT informou que permanecerão participando da SNNP-Correios, conforme
aprovado em Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 por 2/3 dos sindicatos da categoria filiados á

,

FENTECT eassinado pelo Secretário Geral da FENTECT, haja vista que a direção da FENTECT ~
colegiada e não houve nenhuma decisão em reunião da Diretoria da mesma que retirasse a federação
das negociações. A plenária nac.ional não é superior ao Acórdo' Coletivo de Trabalho e não pode
alterar decisões do mesmo e também ir contra ao estatuto da federação. O Presidente da 'INDECT

.

.

informou que a federação está legalmente constituída nos termos do Art. ,534da CLT .com 6 (seis)
sindicatos filiados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Tocantins e Bauru,'e
que tendo em vista a decisão administrativa do Ministério do Trabalho 1ngressou com ação judicial
,

questlonando a decisão do Ministério do Tr~balho. Informou também que
das negociações coletivas

(;l

.

.

a' FINDECT foi protagonista

assinou o ACT 2014/2015, bem como, o acordo das PLRs 2013,2014 e
.

.

2015, portanto, a federação e os sindicatos estão legitimados para participar ,da SNNP-Correios, bem
mo, entendem a importância da Mesa de Negociação para as discussões dos interesses dos

.

abalhadores e também da sua' participação nas discussões .das propostas de modernização. dos ~
C reios e defendem que os sindicatos filiados e a FINDECT continuem participando de todas as
di

ussões de interesse dos trabalhadores e da ECT. A representação da Empresa discorqou da fala

do Secretário Geral da FEKJTECT,informando que o SNNP-Correios vem justamente, abrir o diálogo
com os empregados da Emprésa, trazendo avanços já materializados:no Acordo Coletivo de Trabalho
2014/2015, e com abertura para discussão de novps temas. Reafirma seu compromisso dé melhorar
as condições de trabalho dos empregados, em promover um amplo e transparente debate com todas
,
.
as representações sindicais' em questões que envolvam o interesse dos trabalhadores e. o
fortaleCimento da Empresa.Sugériu,

caso necessário, a discus'são do Regimento Interno com a ~

/1:::~~::
::n:~i:~~:~ s~:er~~~~~~r:ar::ii:en~Oa~~t~r::::::nt::e:~:s~:ta:::rddoÓSc:::~~:at::
.L/1 Tr~balho 2014/2015 já estava prevista a participação dos sindicatos e federações

legalmente

constituídas. A representação dos ernpregad~s (atificou a necessidade de reuniões ordinárias e
da pauta de reuniões com

.~~-,

~

Y.

\
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antecedência, para que seja providenciado respostas para os questiõnamentos. Caso _não hajam
s'oluções para' os problemas, afirmou s~r necessário a saida da Mesa. Sugeriu a realização de um
apanhado do que já foi 'discutido no an~passado e que nãolbbteve-se resposta,

A' representação da

Empresa concordou: Posteriormente foi iniciado a. leitura do regimento interno e iniciaram-se as.
sugestõe;; 'por parte da represent~ção dos empregados: No cabeçalho, acrescer a expressão "após
consultas ás partes conforme suas deliberações", excluindo-se o restante; cláusula primeira - alterado
conforrne cabeçalho; cláusu!a segunda ~ acrescer

a

expressão "sindicatos dos empregados dos

Correios"; pa~ágrafoquarto da cláusula segunda -'acr.esceri'assessorias
. . sindicais"; parágrafo primeira

.'

da cláusula terceira - acrescer "dos empregados dos Correios"; cláusula quarta - acrescer "dos
. empregados ~os Correios"; parágrafo quarto da cláusula quarta - acrescer "dos empregados dos
CorreiOS"; parágrafo único da cláusula quinta, item 2 - acrescer "dos empregados dos Correios";
parágrafo único da cláusula quinta, itém 4 - acrescer "com no minimo 5 dias úteis de antecedência";
.

I

arágrafÇl primeiro da cláusula oitava - modificação "As reuniões da Mesa. Nacional ocorrerão na
,

~m

dalidade presencial". parágrafo segundo da cláusula oitava- exclusão da ~alavra "prioritariamente";

,

ar'grafo segundo da~cláusula nona - acrescer "salvo por motivo de. força maior"; cláusula décim",
. p~'~eir~ - acrescer" após consultas ás partes confor~e suas deliberaçõeS". Nesse sentido, a Empre~a ~
e

aminhará as sugestões dos representantes dos trabalhadores para avaliação interna e retorno no

próximo encontro, A representação dos trabalhadorEls'questionou qual o posicionamento da Empresa
em relação à proposta apresentada na última reUnião'da SNNP-Correios sobre sobrestar o trabalho
(aos sábados dos Jornalistas. A representação da Empresa esclarece' que não é possível atender a
solicitação, devendÇlhaver a reunião entre a representação dos trabalhadores e j?rnalistas, conforme
definido no encontro dó dia ,16/12/2014.'Os representantes dos trabalhado(es informaram que os
~

"

jornalistas propuseram suspender as ações que estão ajuizadas na justiça caso fosse aceito pedido de
. sobrestar o labor aos sábados. Em havendo a negativa por parte da Empre~a,.a representação dos ~
f\~rabalhad" ores informou "quetrará proposta'de T~rmo de Acordo sobr~ o assunto para ser discuJ!dono

.

L-rSNNP-Correios.

.

Na~a mais a tratar, a reunião foi encerrada ás 1éh, ficando a ser agendada uma nova
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DATA: 22 e 23/01/2015

. ATA DE REUNIÃO - SNNP
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LOCAL: Miniaudilório, Coordenação Nacional 11 - Universidade dos Correios.

Horário: 9h às 18h
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.
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LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional 11 - Universidade dos Correios.
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