
Data Proposta Pauta Local Horário 
09/12/2015 Pesquisa raça/cor São Paulo - Campinas 9h às 18h 
19/01/2016 Pesquisa raça/cor Brasília - Universidade 9h às 18h 
17/02/2016 A definir São Paulo (verificar cidade) 9h às 18h 
16/03/2016 A definir Brasília 9h às lSh 
13/04/2016 A definir São Paulo (verificar cidade) 9h às 18h 
11/05/2016 1 A definir Brasília 9h às lBh 
15/06/2016 1 A definir São Paulo (verificar cidade) 9h às lBh 11 

àcorreios 	ATA REUNIÃO - GRETIVIGEP 

PARTICIPANTES: 

FENTECT: Rogério Ubine; Carina A. Lima da Silva Menezes; Evanildo Ramos Querino; José 
Eduardo Rosa; Mauro Aparecido Ramos; Josélvaldo; Claudio; Raquel; Biaia. 

ECT: Ângela Rosa da Silva; Valmir Emeliano 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de 2015 reuniram-se na sede REVEN Campinas à rua 
dos Gráficos 510, Jardim do Lago/Campinas, representantes da comissão da FENTECT de 
promoção da equidade racial e enfrentamento ao racismo - cláusula quatro (04) ACT- 2015,2016 e 
representação dos Correios. Em preliminar a representação dos Correios informou que após 
assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, a GRET está implementando a operacionalização do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 e que a cláusula 04 é motivo da presente reunião. Expôs 
que na primeira reunião da negociação permanente realizada no dias 04 e 05/11/2015 foi definido 
calendário de reuniões de dezembro de 2015 a julho de 2016 e a constituições de comissões. 
Informou que, em que pese, ainda aguardar os nomes dos (as) integrantes da comissão da outra 
federação, definida na clausula 04, os correios entenderam importante atender o convite formulado 
pela Comissão da FENTECT. Informou ainda que as reuniões ocorram mensalmente com 
participação das duas Federações dos Trabalhadores e Correios. A seguir o representante da 
FENTECT expôs motivos da reunião, de acordo com entendimento dos (as) trabalhadores/as e as 
representações da comissão dos (as) trabalhadores/as foram apresentadas. A representação dos 
Correios falou sobre ações dos Correios no ultimo período e destacou a importância do assunto. 
A seguir, as representações dos (as) trabalhadores/as iniciaram seus relatos e demandas no que 
tange a promoção de equidade racial e enfrentamento ao racismo. Destacando-se os seguintes 
aspectos: possibilidade de introduzir juntamente com teste de pezinho, um teste especifico para 
detectar anemia falciforme nos (as) dependentes dos (as) empregados (as) Correios. Foi sugerido 
introduzir itens de sustentabilidade social (especialmente racial e gênero) como requisitos a ser 
cumpridos por empresas contratadas pelos Correios. A representação dos (as) trabalhadores sugeriu 
que os Correios estabeleçam um canal especifico para recebimento de denuncias de racismo e 
realização de senso qualificado com informações referente raça cor. A representação dos (as) 
trabalhadores/as relatou casos de assédio moral em que negros/as e mulheres são vitimas. Na 
oportunidade, a representação do estado do rio de janeiro, relatou caso ocorrido com mulheres da 
unidade de Mesquita com relação ao trabalho de descarregamento de carga e excesso de peso e 
Solicitou averiguação do caso. A representação dos Correios informou que a clausula 03 - Assédio 
Sexual e Assédio Moral também está em fase de operacionalização e que a Empresa está 
implementando ações para prevenir e combater o assedio moral e sexual. A representação dos 
trabalhadores (as) solicitou que seja divulgada a cláusula quatro (04) do ACT quando na 
comunicação do mês da consciência negra no primeira hora ou em outros veículos de comunicação. 
A representação dos (as) trabalhadores/as em conjunto com representação da empresa definiram 
pré calendário, sendo de comum acordo que as reuniões sejam alternadas entre o Estado de São 
Paulo e Brasília. A secuir nrooasta de calendário: 
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