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São Paulo, 14 de março de 2019.
CT/SINTECT – SP/ N. º 281/19
Ao Excelentíssimo Deputado Federal.
Sr. Orlando Silva
Assunto: Pedido de apoio em defesa do Correio Público e Estatal, que garanta uma boa
qualidade nos serviços prestados à população e condições dignas de trabalho aos seus
funcionários.
A direção do SINTECT/SP vem respeitosamente, à presença de V.S.a,
parabeniza-lo pela sua reeleição e agradecer pelas ações de vosso mandato que contribuíram e
contribuem na luta de nossa categoria. Aproveitamos para apresentar alguns problemas graves que
estamos enfrentando, os quais prejudicam a qualidade dos serviços prestados pelos Correios à
população, assim como colocam em risco a segurança dos servidores dessa Empresa, que sofrem
com o seu sucateamento.
Falta de contratações, sobrecarga de trabalho e atrasos nas entregas.
Até uma época não muito distante os serviços dos Correios no Brasil eram tidos
como um dos mais confiáveis e eficientes em várias pesquisas junto à opinião pública. Mas isso
mudou muito, no nosso entender devido à seguidas administrações que não tiveram a capacidade de
administrar essa Empresa de maneira a fortalecê-la.
O alegado déficit orçamentário citado pela direção dos Correios anos seguidos
não se justifica, pois se houve uma queda considerável na quantidade de cartas e faturas com o
advento da internet, por outro lado houve um crescimento imenso do comércio eletrônico, sendo que
as entregas de encomendas realizadas pelos Correios geram muito mais lucros que as antigas cartas
simples. Embora as encomendas não sejam um monopólio estatal, várias outras empresas, inclusive
multinacionais, operam nesse setor, a ECT mantém sua liderança na entrega de encomendas devido à
sua capilaridade em todo território nacional, das periferias metropolitanas às regiões mais interioranas.
É comum a ECT fazer a entrega final de encomendas postadas na FEDX, DHL e outras empresas
privadas de encomendas.
Mas, mesmo com esse crescimento exponencial da entrega de encomendas
pelos Correios, não são contratados funcionários para atender a demanda, desde 2011 não ocorre
Concurso Público para a contratação. Vários funcionários já saíram da Empresa desde a realização
desse concurso, por se aposentar, outros por pedirem demissão ou morrer. Mas o quadro não é
reposto, gerando uma sobre carga de serviço, o que leva milhares de trabalhadores a adquirir doenças
profissionais, tornando a ECT recordista em afastamentos médicos, conforme relatado no trabalho
realizado pelo Doutor José Drumond, no livro “Saúde e Trabalho nos Correios”, uma pesquisa com
todas as bases cientificas que comprova esse flagelo.
Ao invés de realizar Concurso Público e sanar o déficit de pessoal a direção da
ECT aplica medidas paliativas, como a Distribuição Alternada de Correspondências, deixando bairros
sem entrega por dias, causando protestos da população pela demora, que muitas vezes pensa que a
culpa é do carteiro, que chega a ser até ameaçado.
Falta de segurança, assaltos e prédios deteriorados
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Como se bastassem os problemas apontados os trabalhadores dos Correios
passaram a ser alvos fáceis constantes de assaltantes, seja nas entregas nas ruas ou nas Agências.
Já houveram mortes em decorrências de alguns desses assaltos. No entanto, mesmo trabalhando
com valores, a ECT não concretiza meios de garantir a segurança das encomendas e, principalmente,
de seus funcionários. Já houveram várias reuniões com a direção da Empresa, secretarias de
segurança pública, muitas promessas, mas muito pouco se efetivou.
A situação dos prédios dos Correios e a falta de equipamentos adequados de
segurança são outros fatores que colocam em risco a vida dos trabalhadores. Infiltrações, inundações,
problemas elétricos são uma constante em muitos setores. Só nos últimos meses ocorreram três
incêndios em prédios dos Correios na Grande São Paulo, em Juquitiba, Embu e Itapecerica.
Abandono é negligência ou política deliberada para sucatear a ECT?
Diante de tudo o que foi exposto até aqui não tem como não fazer essa
pergunta. Existem setores interessados em destruir a imagem de tudo o que seja serviço público,
independente de quem serão os prejudicados com isso. De nossa parte continuaremos a luta em
Defesa do Correio Público e de Qualidade e pedimos o seu apoio assim como o de toda a sociedade,
pois a ECT é um patrimônio de todos os brasileiros, com seus 356 anos de história.
Fim da aposentadoria x Aposentadoria Especial para Carteiros e OTTs
Outro enfrentamento que não é só de nossa categoria, mas de todos os
trabalhadores, é contra as tentativas do atual Governo Federal em acabar com o direito à
aposentadoria. Sabemos que não será fácil, mas a unidade dos trabalhadores pode vencer.
Nos trabalhadores dos Correios nos somamos a essa luta, tendo claro que ela é
essencial para no futuro podermos dar andamento aos Projetos de Lei defendidos por Vossa Senhoria
de Aposentadoria Especial para Carteiros e OTTs, que se justifica pelas especificidades desses
trabalhos. Nem tem como se imaginar um carteiro ou OTT trabalhando até os 70 ou 80 anos, como
defende o Governo.
Sendo essas algumas das questões que gostaríamos de levar ao vosso
conhecimento, nos colocamos a disposição para o diálogo. Contando com vossa compreensão, e sem
mais para o momento, enviamos nossos protestos de mais elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
Elias Cesário de Brito Junior
Presidente

