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ATA DE REUNIÃO — ACT 2015-2016
DATA: 14/07/2015
LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional II - UniCorreios.
Horário: 9h30 às 19h
PARTICIPAÇÃO:
Pela ECT: Luiz Gonzaga Baião, Ângela Rosa da Silva, Fagner José Rodrigues, Altino José da Silva
Filho, Gabriel Farias Borba, Ivanilson Pacheco da Silva e Rafael Dias Silva. Participação do VicePresidente Postal, Sr. Antônio Tomás.
Pela FENTECT: José Rivaldo da Silva, Geraldo Francisco Rodrigues, Emerson Marcelo Gomes
Marinho, Amanda Gomes Corcino, Emerson Vasconcelos da Silva, Lucila Pereira Correia, Edvaldo P.
dos Santos Filho, Mauro Aparecido Ramos, José Gonçalves de Almeida, Marcos Cezar Cevada,
Evandro Tavares de Farias, Sérgio de Castro Araújo, Wilson Dombrovski, Robson Gomes Silva, Wilton
dos Santos Lopes e Jardel S. Macêdo.

Pela FINDECT: José Aparecido Gimenes Gândara.

Aos quatorze dias do mês de julho de 2015, no miniauditório, localizado na Universidade dos Correios,
reuniram-se a Representação dos Correios, os Representantes da FENTECT e o Representante da
FINDECT. A reunião foi iniciada com os cumprimentos e considerações iniciais feitas pelos
Representantes dos Correios, destacando o momento vivenciado pela Empresa, o compromisso com
a valorização do empregado e a expectativa positiva com o processo de negociação iniciado hoje.
Após as considerações iniciais, a Representação dos Correios propôs apresentar o processo de
reestruturação da empresa. Os Representantes da FENTECT solicitaram que antes da apresentação,
fossem estabelecidas as regras para o funcionamento das reuniões e rodadas de negociação.
Questionaram, ainda, sobre a não participação dos sindicatos no processo de reestruturação da
empresa. Alertaram quanto às atuais condições de trabalho nas unidades operacionais da empresa, a
falta de empregados e os baixós salários da categoria. A Representação dos Correios realizou a
apresentação do novo modelo de governança e estrutura organizacional dos Correios. Entre as
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diretrizes: o fortalecimento da governança; aperfeiçoamento do modelo de negócio; aumento da
eficiência das áreas de suporte; benefícios para o atendimento ao mercado e tornar o modelo mais
aos processos de negócio. Foi apresentada a
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Administração, as Unidades Estratégicas de Negócio: Rede de Agências e Varejo, Logística, Postal e
Encomendas, além das Vice-Presidências de Finanças e Controles Internos, Corporativa, Serviços,
Gestão de Pessoas e suas respectivas vinculações técnicas e administrativas nas Regionais. Durante
a apresentação, os Representantes da FENTECT fizeram questionamentos referentes ao processo da
nova estrutura. Após a apresentação, foi aberto espaço para as dúvidas. Segundo os Representantes
da FENTECT, o processo apresentado pela ECT é o início da privatização da empresa. Informaram
que o modelo apresentado será danoso para os trabalhadores e reafirmaram que não houve nenhuma
discussão com o movimento sindical no processo. A Representação dos Correios novamente
respondeu aos questionamentos da representação dos trabalhadores, enfatizando que não há
qualquer possibilidade de privatização da empresa. Esclareceram que todo o modelo apresentado visa
melhorias tanto para os trabalhadores quanto para os processos de negócio da ECT. A reunião foi
paralisada para o almoço. Na volta aos trabalhos, às 14h30, a Representação dos Correios propôs
que, as partes em comum acordo, possam estabelecer o calendário de reuniões para as negociações
do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016. Como proposta inicial, a Representação dos Correios
apresentou o calendário com reuniões de terça-feira à quinta-feira, com o debate dividido por títulos,
especificando cada bloco de temas contido no Acordo Coletivo de Trabalho. Com isso, as negociações
se encerrariam até o dia 20/08/2015. O Representante da FINDECT cobrou resposta dos itens
apresentados na reunião do dia 08/07/2015. A Representação dos Correios informou que tratou os
itens em reunião com o SUPEX e que os mesmos serão respondidos formalmente em carta. Os
Representantes dos Trabalhadores não concordaram com a proposta e sugeriram que as negociações
ocorram da seguinte forma: dia 16/07 (Balanço do Acordo Coletivo); 21/07 a 06/08 (Cláusulas Sociais);
11 a 20/08 (Condições de Trabalho e Saúde do Trabalhador); 25 a 28/08 (Benefícios); 31/08 a 04/09
(Apresentação do Cenário Econômico e Cláusulas Econômicas) e 08 a 11/09 (Cláusula Sindical e
Disposições Gerais). As reuniões ocorreriam nas terças, quartas e quintas-feiras e se encerrariam no
dia 11/09/2015. A Representação dos Correios, mais uma vez, apresentou uma nova proposta de
calendário, sendo: dia 15/07 (Protocolo de Negociações); 16/07 (Balanço do Acordo Coletivo); 21/07 a
04/08 (Cláusulas Sociais); 05 a 11/08 (Condições de Trabalho e Saúde do Trabalhador); 12 e 13/08
(Benefícios); 18108 a 20108 (Cláusula Sindical e Disposições Gerais) e 25 a 26108 (Apresentação do

cCorreios
ATA DE REUNIÃO - ACT 2015-2016
DATA: 14/07/2015
LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional II - UniCorreios.
Horário: 9h30 às 19h

Cenário Econômico e Cláusulas Econômicas). As reuniões ocorreriam nas terças, quartas e quintasfeiras e se encerrariam no dia 26/08/2015. As Representações dos Trabalhadores questionaram mais
uma vez a proposta apresentada pela ECT. A Representação dos Correios informou que a data
sugerida inicialmente já foi alterada, demonstrando boa vontade no sentido de negociar, e lembrou
que a primeira proposta teria como prazo final, o dia 20/08/2015, com mediação do TST posterior a
essa data. Esclareceu que o calendário poderá sofrer alterações, desde que acordado entre as partes.
Os Representantes da FENTECT deixaram claro a sua disposição de negociar e lamenta a postura
dos negociadores da empresa em ameaçar o ingresso no TST antes de se buscar todas as
alternativas para o processo de negociação. A Representação dos Correios explicou que se trata de
mediação. Após a análise e debate das propostas, as representações decidiram pelo seguinte
calendário: dia 15/07 (Protocolo de Negociações); 16/07 (Balanço do Acordo Coletivo); 21/07 a 04/08
(Cláusulas Sociais); 05 a 11/08 (Condições de Trabalho e Saúde do Trabalhador); 12 e 13/08
(Benefícios); 18/08 a 20/08 (Cláusula Sindical e Disposições Gerais); 25/08 (Apresentação do Cenário
Econômico e Cláusulas Econômicas) e 26/08 a 03/09 (Cláusulas Pendentes). As reuniões ocorrerão
nas terças, quartas e quintas-feiras e se encerrarão no dia 0310912015. A Representação dos Correios
esclareceu que os avanços acordados em mesa de negociação só terão validade, mediante a
assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016. Os Representantes da FENTECT solicitaram
as respostas da Representação dos Correios, referente aos assuntos sobre a PLR e a greve realizada
no dia 2910512015, que foram discutidos na reunião realizada no dia 0310712015. A Representação dos
Correios informou que está avaliando a situação e responderá na reunião de quinta-feira, dia 16/07.
Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 19h.
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