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NE~OCIAÇÕES DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2016/2017

Data: 17/08/2016
. .

Horário: 15h às 19h45

Local: Miniauditório, Coordenação Nacional 11 - UniCorreios.

Participação

. . .
Pelos Correios: Heloisa Marcolino, Fagner José Rodrigues, Ivanilson Pacheco da Silva,Gabriel

Farias Borba, Amanda Ladislau Leonardo e Valdiney JQsédos Santos

Pela Representação dos Empregados: Emerson Vasconcelos da Silvá, Heitor Fernandes Filho,
, . . .

Rogério Ubine, .Moises Gonçalves da Silva, Hálisson Tenório Ferreira, Carlos Clei Tomas da Silva,

Maria.da Penha Barreto' Gomes, Wilton dos S.antos Lopes, Reginaldo de Freitas Souza, Felipe O.

Silva, FláVi~ Ribeiro de souza, ..Marc~s Cezar cevad~, ueberAR.ibeiro~arboza, Giovani ~ObOli~JOã~O .._'
Hugo Pereira Fernandes, Sergio Luciano Costa da Silva" Antonio Avehno, Mauro Aparecido Ramo ,

. . . .

Edvaldo P. dos Santos Filho, José Clovis, de Oliveira, Amanda Gomes Corci.no, Edivaldo da Silva

Ruso, Luciano Almeida de Assis, Angeferson Fernandes da Silva, Rodrigo Dias da Silva Conrado,. .
.JubmarOliveira de Araújo, Antônio Manuel Mendes.

Pela FINDECT:Ronaldo Ferreira M~rtins,José Apa.recidoR~fino, Maxy Hellen de Morais

\
..

Aos dezessete dias do mês de agosto de 2016, nominiauditório, localizado na' Univ,ersidade dos

.' Correios, reuniram-se a Representação dos Correios e a Representação dos Empregado~. A reunião

foi iniciada com os cumprimentos e con.side~açõesinici,ais.do Presidente dos Correios, Guilherme d
Campos. Nesse momento, o Presidente da. Empre'sa afirmou qLi~ sua presença na abertura' d 'I

processo de negociação visa legitimara Representação da Empres~ na Mesa de Negociações e

.~' ~ ratificar a sua disposição em dialogar com a.Representação dos Trab~lhadore~. Ademais, enfatizou'
sua preoc!Jpaçãocom a Empresa e o cuidado que deve ser dado a esse momento delicado pelo qual

. passa os Correios. Ademais, afirma_acada integrante da Representação dos Trabalhadores que todos. -
são responsáveis pelo fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho. Após es omento, o Presidente

dos Correios citou o formato da Mesa de Negociaçõe sta não' foi. .
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acatada pela Representação dos :rrabalhadores. Sobre o assunto, afirmou que apes~r de discordafdo
• \ \ • J •

,número alto de representantes, não se oporá à formação da Mesa com todos os seus integrantes.

"Acerca do calendário de lutas, enfatiza sua preocupação com as paralisações durante a Campanha

Salarial e ressalta que empresas concorrentes fazem publicidade às custas dos ~rros e falhas

cometidas pelos. Correios. Por se sentir corresponsável no processo negociai, afirma o seu

compromisso em participar de, alguns momentos da Mesa de Negociações. No que concerne à

privatizaçãOdos Correios, adiantou que o Senhor Presidente da República, Michel Temer, afirmou não
, '.

ser interesse do Governo privatizar os Correios e, portanto, não há de. se falar em privatização na

Campanha Salarial. Salientou sua preocupação em relação às paralisações e que irá. resolver a

situação de )"ocantins,' solicitou que a Representação dos Trabalhadores con~ider:eos prejuízos da

Empresa, que até o momento é de 2;1 bilhões, podendo a chegar ~s cifras de 3,9 bilhões, caso a

Empr.esatenha que arc~r com a RTSA. Ademais, adiantou que nesse ano, o prejuízo já é calculado ffiA
em 993 milhões de reais e o maior custo da Empresa é com despesas de pessoal. Citou que a Postal {~\

Saúde repre,sentauma verdadeira "sangria" para os cofres da Empresa, representando um custo de

1,6 bilhão no ano de 2015. Explicou as dificuldades de se tornar 'uma Empresa dependente dos .

. recu~sosdo Tesouro Nacional. Novamente citou a situação delicadá por,qual passa a Empresa equ~

.há predisposição da' Empresa em fechar um Acordo Coletivo. ,Ressalta que não há recurSO$para. .
atender uma. pauta de reivindicações extensa é solicita à Representação dos Trabalhadores que

considere as dificuldades da Empresa neste processQ.Sobre o absenteísmo, ressalta a preocupação. .
com as ausências recorrentes dos trabalhé!ldorese reconhece as deficiências da Empresa riess

quesito. Após sua fala inicial, o Presidente dos Correios afirmou que não poderié;1permanecer na

reunião por muito mais tempo e abriu para que cada Representante dos Trabalhadores fala~se por 1

(um) mjnuto. Nesse momento, a Representação dos Trabalhadores lamentou o pouco tempo para
. .

diálogo com o,Presidente d<?sCorreios. ArgumentoU que o modelo de negociação foi o aprovado em

congresso e que não o colocará em discussão. Afirmou que não aceitarão a perda de direitos e que a

greve não é um instrumento banal, mas um último recurso da categoria e, que se .for necessário, p

Representação dos Trabalhadores se valerá desse direifo. Enfatizou que não aceitará a retirada do. \

Vale-extra, dos 70% em cima das férias e nem a diminuição da quantidade de' tíquetes, entre outros.

Afirma que se hoje há uma quantidade grande de absenteísmo, isso se deve à falta de gestão da

Empresa. Ademais a Representação dos Trabalhadore:s concordou com os problemas da Postal'

Saúde e.solicitou o retorno da auto-gestão da ECT (Cor~ei6
2

~
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que quando se tratava de auto-gestão, os custos eram bem menores. Citou ainda a falta de

atendime~to em algumas cidades em que constantem~nte há a suspensão do atendimento aos

empregados' dos Correiqs.' Nesse momento, a Representação dos Trabalhadores citou o caso de

Ribeirão Preto, que, pela quinta vez teve o atendimento médico da UNIMED suspenso devido à

demora no repasse das glosas, que deveria ser de 15 dias e está chegando a 60 dias, gerando a

suspensão dos atendimentos, o mesmo está ocorrendo no Amazonas e São José do Rio Preto.

Ademais, a Rép'resentação dos Trabalhadores afirmou que~e hoje a Empresa está em uma situação- .

delicada, isso é consequência da má-gestão, uma vez que os trabalhadores estão cumprindo com as

suas tarefas e foram contrários à criação da Postal Saúde, inclusive com mobilizações e greves. Sobre

a questão da privatização, enfatiza qúe não tem conhecimento do pronunciamento do 'Senhor

Presidente da R,epública 'de que não irá privatizar os correi,os e solicita documento'q~e for,malize, 'esse1
posicionamen!o do Governo. Ainda com a'Palavra, a Representação dos Trabalhadores afirmou que a

Campanha. Salarial estará focada na reposição da i~f1ação, aumento real dos salários, ~anutenção

dos empregos, direitos, contra a privatização, entre .outros, fi solicitou que as negociações sejam.. .

::i;:::~::::~;~~~:~::~o:~:;:r~::'on:::~~~e~e~~~;es::;i:Cp~:::~:::::eR::r~~:~t::::i~O:~A-
Trabalhado;es, como: patrocínio com as Olimpíadas, contratos realizados sem licitação (contrataç~

direta),. venda e locação de imóveis sem licitação (compra e venda d)reta): custo com a CorreiosPar,

envio de dividendos para a União, inclusive. aqueles enviados acima do limite estipulado por lei,

',o despe$as com plano de saúde (antes e depois da criação da Postal Saúde), custos de'despesa com o

, \peSSOé!f detal~ados ao máximo possível, inclusive por funções (empregad~~ ae c~rreira e cedidos po

'outros órgãos) e, por fini, as despesas detalhadas a partir da apresentação do "Desempenho

Econômico-Financeiro", realizada pela chefe do Departamento de Cootabilidade qa ECT. Foram. .

solicitados pela Representação dos Trabalhadores os estudos atuariais que nortearam a adequação

da' ECT as Normas Internacionais de Contabilidade. Afirma que a gestão não está sendo bem feit~ ~ . . ,

cita também a situação crítica da PostalSaúde e do Postalis, inclusive com descumprimento de

inúmeras cláusulas por parte da ECT, seja no tocante ao Plano de Saúde, como também de acordo
'. .

não cumpridos como o'não pagamento do RTSA do Postalis, sendo essa dívida repassada aos

'trabalhadores. Além disso, afirma que a falta de efetivo na Empresaé um problema sério que deve s~r

11 considerado, afinal o último concurso pú~lico foi em 2011, refletindo na saúde do trabalhador, que
" ' .

além falta de contrataçãq., tem ,que lidar com a saída d alhadore io de ramas de

3
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desligamento da ECT(PDIA,' PDVetc), sem nenhuma reposição do efetivo, o que afeta diretamente o. \ . .
absenteísmo. A partirdeentão, a Representação dos Traba'lhadoressolicitou a realizaçãô de concurso

público com a imediata reposição das vagas 'em aberto e a yisita. da equipe técnica de s'aúde da.'. ' .

empresa às,unidades. Enfatizou novamente a falta de ges~ãoda Empresa e questionou os recursos,

utilizados para criação da CorreiosPar. Afirma que se a Empresa está passando por dificuldades, os

trabalhadores que são.a base da Organização, também b estão. Citou ,a retirada do AADC e que

é;lgoraa Empresa paga milhões em inde~ização,' val,oreste que poderia ser utilizado na reposição de

empregados e melhores condições de trabalho, Sobre a indicação de cargos .políticos, a
. ,

Representação dos Trabalhadores solicitou que fosse apresentada a quantidade ~depessoas de fora

do quadro da empresa que assumiram funções de gestão na ECT, na Postal Saúde e na CorreiosPar, ~

pois afirmar:nque, quando muda a direção da Empresa,' novas pessoàs são designadas, havendo

crescente número de indicações políticas. Ademais, ressalta a importância da implementação da

Entrega Matutina, respeitandó as diferenças climáticas das regiões geográficas, em todas .asunidades
. . . .:

e ressalta o sucateamEmto da Empresa que ocorre há muito tempo. Sobre as, neg~ciações, a

'Representação dos T.rabalha~or~safirmou. que é',importante fechar o Acordo Coletivo de Trab.a.lho~. . I

mas que a ECT cumpra o Acordo vigente, A partir de então, solicita ao Presidente dos Correios que . ,
. ' . - .

elé tenha coragem para solucionar, os problemas da Empresa e reafirma -o tempo exíguo para"-,, .

~.

' •. \ negociação do Aco~do Coletivo de Trabalho! Nessé momento" a Representação dos Trabalhadores

ratificóu que não debaterá nà Mesa de Negociaçõeso que já é direito dos empregados-,seja por força
, .

de lei ou de,Acordo Coletivo, Acerca do Clima Organizacional, afirma que os índices de favorabilidade
I .~.

I,' estão aquém do esperado e que os empregí3dos'estão ficando física e psicologicamente doentes.

\ Após as con~iderações da ,Representação,dOSTrab.alhadores,o Pr~sidente dos Correios afirmou que .

terá de se retirar, mas que se comprom~te a retorl')arem um outro momento das negociações, Dando
. . . (

prosseguimento à,reunião,.foi apresentada a situação econômico-finanQeira.da' Empresa, Segundo os

números da área, financeira, a partir de 2014 a Empresa começou a apresentar prejuízo, muito em

decorrência do benefício.pós-emprego, que antes não entrava para os cálculos da contabilida~e. No

ano de 2015, a Empresa fechou ,o ano com prejuízo de 2,1 tJilhões'e,em 2~16, os Corr.eiosjá esC

com' o déficit de 993 r:nilhões.Atualmente, a receita da Empresa gira em torno de. 18bi. Contudo, a
, . ,

despesa alcança 20bi, o que gera um balanço negativo. So~re o crescimentp da receita, foi afirmado

le xistente pois, apesar de apresentar um crescimento nominal, esse não representa

eal evipo à correção da inflação. Em relação às s, foiapres '
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gasto, em percentual, é com pessoal (folha de pagamento, plano.de saúde, dentre outros). Após a

apresentação; a Representação dos Trabalhadores solicitou o estudo atuarial da Emp'resa e o.' .

detalhamento d~s despesÇ1sde pessoal e também com a Postal Saúde. Na sequência, sobré b

formato das negociações, ficou acordado entre as partes que a Representação dos Trabalhadores

. apresentaria à Empresa a quantidade de pessoas que discutiria os temas específicos. Sobre as

negociações, a Represe!1tação da Émr:>resase comprometeu a repassar,' com antecedência, as

propostas da. ECT, por bloco, de acordo com o assunto programado, com exce~ão do tema de .

amanhã (18), por não haver tempo hábil. As dem'aispropostas serão encaminhadas no dia de amanhã
. .

'aos representantes' dos trabalhadores; ficando os temas de discussão do próximo bloco para sexta-
Q .'

feira (19). Acordaram as parte~ o calendário para a discussão dos seguint.estemas: Dia 18/08 - Das

questões Sociais, dia 23/08 - Das Disposições Gerais, dia 24/08 - Das Relaçqes Sindic~is, dia 25/08 -

Da Saúde do Trabalhador, com a presença da Postal Saúde,'dia 30/08 - Das Condições de,Trabalho,

~

dia 31/08 - Dos benéfício5, dia 1/09 - Das Questões -Econômicas e dias 8 e 9/0Q- Eventuais

pendências e retorno das assembleias que serão realizadas no dia 6/09. A Representação dos.

. .Trabal.ha~oresrepudia a postura da e~presa por.divulgar na~ase •..que hoje seria a continuida~e das .>
'. . negoclaçoes, sendo .que na ata aSSinada no dia 11/08 esta eVidente que a Representaçao dos;í/1

'\ Trabalhadores.apresentouproposta para que hoje (~7) fosse o inic~odas negociações, até porqu~

nada fOI discutido e/ou negOCiadono dia 11/08, a nao ser a questao sobre o formato da Mesa de _

Negociação. A Representação dos Trabalhadores reforçou sobre a necessidade do Presidente da ECT

resolver as.paralisações que estão ocorrendo em: To~ant'in?,Mato Grosso e no COD Novo Hamburgo

. (RS), além de possíveis novas paralisações. Nada mais a trata'r,a reunião foi encerrada às 19h45..
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Angeferson Fernandes da Silva .

SINTECT/RN

Rodrigo Dias dáSilva Conrado
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