ATA DE REUNIÃO - ACT 2015-2016

Correios

DATA: 09/09/2015 LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional 11 - UniCorreios.
Horário: 9h às 13h30min

PARTICIPAÇÃO:

Representação dos Correios: Ângela Rosa da Silva; Getúlio Marques Ferreira; Eunice Lea de
Moraes; Ivanilson Pacheco da Silva; Carlos Decourt Neto; Gabriel Farias Borba; Gildeir Cândico
Macedo; Antônio Paulo Teixeira e Rafael Dias Silva.

Representação dos Trabalhadores: Moises Gonçalves da Silva; Valdinez Borges da Silva; José
Gonçalves de Almeida; Teima Milhomem Borges; Suzy Cristiny da Costa (SINTECT/ACR); Decírio
Belém da Costa (SINTECT/AP); Mariano Dias Pereira (SINTECT/MA); Wilton dos Santos Lopes
(SINTECT/MS); Emerson Leite (SINCORT/PA); Hálisson Tenório Ferreira (SINTECT/PE); Edson
Flávio da Silva (SINTCOM/PR); Antônio Aldemir Rodrigues (SINTECT/RR); Yuri Monteiro Aguiar
(SINTECT/RS); Anderson W. da Silva (SINTECT/STS) e Luciano Leite Oliveira (SINTECT/RPO).

Aos nove dias do mês de setembro de 2015, no miniauditório, localizado na Universidade dos
Correios, reuniram-se a Representação dos Correios e a Representação dos Trabalhadores. A reunião
foi iniciada com a Representação dos Correios apresentando a proposta de pauta de reunião para o
dia de hoje, sendo: debate da reestruturação, solicitada pela representação dos trabalhadores. A
pauta foi aprovada pelas representações presentes. A Representação dos Trabalhadores informou
que nos dias 4 e 5/09/2015 foi realizada a plenária da categoria, onde teve como deliberação a
rejeição da proposta apresentada pela ECT no dia 03/09/2015. Esclareceu que a proposta será
apresentada para avaliação nas assembleias dos sindicatos com indicação para a rejeição. Informou,
ainda, que apesar da rejeição da proposta, a Representação dos Trabalhadores está à disposição, até
o dia 15/09/2015, para prosseguir com o processo negocial, no sentido de buscar avanços para a
/ categoria. Dando prosseguimento a pauta proposta, a Assessoria da Presidência dos Correios realizou
explanação sobre reestruturação, destacando, entre outras informações, o novo modelo de
Governança Corporativa proposto, um modelo empresarial com foco na garantia da sustentabilidade e
/ na manutenção da empresa pública, vislumbrando para isso, resultados. A Representações dos
Trabalhadores elaborou questionamentos e realizaram suas observações com relação ao processo de
reestruturação, também foram solicitadas maiores informações com relação à CorreiosPar. o
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entendimento da Representação dos Trabalhadores, este modelo é prejudicial, haja vista que não foi
anteriormente debatido com os trabalhadores e precariza a Relação de Trabalho, a exemplo dos
processos que já estão em andamento, a DDA e o CDD Virtual, que afetará os atuais e futuros
empregados, também avançando no processo de terceirização. Esclareceu, ainda, que a
Representação dos Trabalhadores não é contraria ao crescimento da Empresa, desde que o mesmos
façam parte do processo de construção, pois foi imposto de maneira unilateral, sendo inadmissível
excluir os seus empregados em debates tão importantes que atingem toda a categoria. Uma vez que
no entendimento da Representação dos Trabalhadores, qualquer transformação na estrutura da
empresa deve garantir novas contratações mediante concurso público de efetivo de tempo
indeterminado, com melhores condições de trabalho, salário digno, manutenção do CorreiosSaude e
um amplo debate junto à todos seus trabalhadores. Quanto ao DDA, a Representação dos Correios
informou que até o momento é restrito às localidades com até 50 mil habitantes conforme limitações
definidas na portaria 566 do MINICOM e reafirma que o novo modelo empresarial tem o foco na
garantia da sustentabilidade e na manutenção da empresa pública. O compromisso firmado pelos
Correios será agendar reunião na mesa nacional de negociação permanente para tratar o tema. A
Representação dos Correios propôs discutir na próxima reunião pendências do Título II
Relações Sindicais e Título III

-

-

Da Saúde do Trabalhador, proposta que foi acordada entre as partes.

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 1 3h30min.
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