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DATA: 30/07/2012
LOCAL: Sala de reuniões do DERET, 14° andar do Ed. Sede, Ala Sul
Horário: 15hOOàs 20h

PARTICIPAÇÃO: Pela Comissão de Negociação da ECT: José Olibério Alves,
Ricardo Pereira da Cunha e Janete Ribas de Aguiar pelo DERET.

Pelos Sindicatos Unificados: Ronaldo Ferreira Martins (SINTECT/RJ), José Aparecido
Gimenes Gandara (SINDECTEB/BRU); Elias Cesário de Brito Júnior (SINTECT/SPM) e
José Aparecido Rufino (SINTECTITO)

Aos trinta dias do mês de julho de 2012 na Sala de reuniões do DERET no 14° andar do
Ed. Sede dos Correios reuniram-se a Comissão de Negociações da ECT e os
representantes dos sindicatos de São Paulo Metropolitana, Bauru, Tocantins e Rio de
Janeiro. Dando continuidade ao cronograma acordado entre as partes os Sindicatos
Unificados solicitaram permissão para que as reuniões seguintes sejam filmadas. Antes
da continuidade da apresentação dos itens constantes da pauta de reivindicação foi
solicitado pelos representantes dos sindicatos que a ECT reveja os descontos relativos
aos dias parados da greve de 2011. Em seguida foi iniciada pelos representantes a
apresentação das Cláusulas relacionadas aos beneficios da pauta de reivindicação dos
Sindicatos Unificados: Vale Alimentação - aumento da quantidade de vales
alimentação - 23 para 25 e de 27 para 29 - e reajuste do valor para R$ 30,00; Vale
Cesta - aumentar o valor para R$200,00; Assistência médica - desconto de no
máximo 10% para todos; desconto da assistência Médica para os aposentados no
mesmo parâmetro dos empregados ativos; manter a assistência médica para os
dependentes após o falecimento do titular; implantação do cartão digital de assistência
médica; padrão de apartamento de internação individual em casos de parto e
determinadas doenças; estender a assistência médica para os filhos que estão
cursando pós-graduação; manter a assistência médica ao filho especial enquanto for
necessário o tratamento; aumentar o valor do auxílio para filhos dependentes de
necessidades especiais; Concessão dos Auxilio Natalidade, Nupcial e Funeral
considerando que os benefícios foram excluídos do PostalPrev ; implantação do
Auxílio Farmácia com a própria ECT fazendo a Gestão do benefício. Programa da
Casa Própria - foi solicitada à participação dos Sindicatos Unificados (04 sindicados) no
Grupo de Trabalho da ECT que está discutindo a referida cláusula com a FENTECT;
Acompanhante - Os Sindicatos Unificados solicitam alteração para 10 dias ou 20
(vinte) turnos; Saúde do Trabalhador - ficou acertado que o assunto será debatido em
mesa temática, dando prioridade para esta negociação da avaliação da situação em
que o empregado recebe alta do INSS sem o apto do médico de trabalho da ECT;
Reembolso Creche - Babá estender aos pais empregados; Garantia ao Empregado
Estudante - Foi solicitado pelo Sindicatos Unificados a revisão da cláusula a fim
facilitar o estágio curricular do empregado; SAP - Os Sindicatos Unificados solicitaram a
suspensão da aplicação da ferramenta SAP até que seja amplamente discutida com a
representação dos trabalhadores. Ficou acordado entre as partes que as cláusulas
vinculadas à Área de Operações serão apresentadas e debatidas com a participação de
representante da VIOPE. Jornada de trabalho em Agências de Correios - intervalo
de 10 minutos a cada 50 trabalhados para os empregados que atendem em guichê;
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Trânsito - na cláusula sobre Multa de Trânsito solicitaram estudo sobre a contratação
de seguro para a frota de veículos; Transferência de Empregado a Pedido -
solicitação de não consideração das penalidades para o empregado ser transferido
pelo SNT e sugerindo outras mudanças de melhorias no SNT; Inclusão do Ticket
Combustível como alternativa ao Vale Transporte; Jornada de Trabalho "IN ITINERE"
- os representantes dos Sindicatos Unificados apresentaram proposta para considerar
como jornada de trabalho. Foi acordado que as próximas reuniões ocorrerão nos dias
31/07 para apresentação das cláusulas operacionais (SAP, Distribuição Domiciliária,
Atividade de Tratamento e Triagem) e 01/08 para apresentação por parte da ECT da
conjuntura econômica e dos impactos financeiros da pauta dos sindicatos unificados.
Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 20h.

ELIAS CESARIO DE BRITO JUNIOR
(SINTECT/SPM)

JOSE APARECfbO RUFINO (SINTECTITO)

VANDA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR RONALDO
(SINTECTIRJ)
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