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OF/FINDECT-028/2018 

Assunto: Solicitação das demonstrações financeiras do exercício de 2017. 

 

 Bauru/SP, 10 de Maio de 2018. 

 

Ilmo. Senhor 

Carlos Roberto Fortner 

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  

SBN, Quadra 1, Bloco A, 18º andar, Ed. Sede - ECT 

Brasília/DF 

70002-900 

 

 

Prezado Senhor, 

A FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS SINDICATOS DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS – FINDECT, por meio de 

seu representante legal abaixo assinado, vem por meio deste, solicitar esclarecimentos sobre as 

informações divulgadas pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Gilberto Kassab, em audiência na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (10 de maio de 

2018), em que falou sobre o lucro de R$667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de 

reais) nos Correios, no exercício de 2017. 

A informação versa sobre os resultados financeiros da maior Empresa pública 

brasileira, e tem grande significância para os seus mais de 100.000 (cem mil) Trabalhadores, seus 

representantes, e também toda a população. Nos últimos anos, a categoria enfrenta o desmonte de 

seu maior patrimônio, o Acordo Coletivo de Trabalho – como a alteração na cláusula da 

Assistência Médica, com a justificativa de um déficit na ordem de bilhões de reais. Além disso, 

são os Trabalhadores os que mais amargam as perdas, com demissões, suspensão de férias, 

sobrecarga de trabalho e consequente assédio da população, diante da queda na qualidade do 

serviço prestado (item amplamente divulgado pela imprensa nacional, e denunciado pela 

Federação). 

Por isso, é imperiosa a apresentação dos resultados financeiros aos Trabalhadores 

Ecetistas, pois eles refletem as angústias e apreensões da categoria. Os resultados que, porventura, 

venham a se mostrar positivos, como divulgado pelo Ministro Kassab, são de competência, em 

primeiro lugar, dos Trabalhadores que aqui estão, e que por aqui passaram. 

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos os esclarecimentos 

necessários, subscrevemo-nos com protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

 

____________________________ 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


