Correios
ATA DE REUNIÃO

Data: 21/05/2019

Horário: 10h às 13h

Local: Gabinete do DEREO/DIGEP

Participação
Pelos Correios: Minam Yvone Matos Alves, Fagner José Rodrigues, Daniela Passos Vareila Barca,
Daniel Dantas da Silva
Pelo Sindicato de São Paulo: Filas Cesário de Brito Junior

Aos vinte e um dias do mês de maio de 2019, no gabinete do Departamento de Relacionamento
Organizacional - DEREO/DIGEP, localizado no 20 andar do Edifício Sede dos Correios, reuniram-se a
Representação dos Correios e a Representação dos Empregados do estado de São Paulo, reunião
esta solicitada pelo referido sindicato, por meio da CT SINTECT-SP 438/2019, de 10/05/2019. A
reunião foi iniciada com os cumprimentos iniciais e, na sequência, procedeu-se com a discussão
referente à Privatização dos Correios. A entidade sindical destacou que os sindicatos e a Empresa
possuem o mesmo entendimento sobre a importância da manutenção dos Correios público e de
qualidade, porém, ambas necessitam se aproximar para unir esforços em prol desse objetivo.
Ressaltou a audiência pública em defesa dos Correios que acontecerá no dia 05/06/2019 na Câmara
dos Deputados e que seria importante a participação da Presidência e das Diretoras da ECT. Em
relação ao tema, os representantes da Empresa enfatizaram que o Presidente Gen. Juarez Cunha tem
se manifestado publicamente sobre o assunto e iniciado tratativas com instituições financeiras à
respeito da possibilidade de estudo sobre a abertura de parte do capital dos Correios. Sobre a
Campanha Salarial, o SINTECT-SP sinalizou que há previsão de entrega da pauta de reivindicação
da FINDECT para o ACT 2019/2020 no dia 05/06/2019. Contudo, tal data poderá sofrer alteração caso
haja o consenso entre a FINDECT e a FENTECT em realizarem a entrega das respectivas pautas em
conjunto. Nesse sentido, a Empresa colocou-se à disposição para o recebimento da referida pauta, na
data solicitada, o que será feito por meio da DIGEP. Salientou, ainda o interesse em iniciar a
negociação o mais breve possível, junto às Federações, concluindo-se antes do término da vigência
do ACT atual. O SINTECT-SP questiona qual a posição da direção dos Corre:os sobre a situação do
Convênio Médico (Postal Saúde), e em especial, a permanência dos pais na assistência médica. A
Empresa esclareceu que o tema está sendo mediado pelo TST e que as discussões sobre o assunto
se darão por meio do egrégio tribunal. Em sequência, o represente do SlNTECTSP protocolou as
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cartas CT-SINTECT-SP 459I201

e 461/2019, que versam sobre a suspensã.c de escolta armada e

o fechamento de aqências em regiões da SE/SPM. respectivamente. A entidade sindical relata
preocupação com estes dois assuntos acima citados. Em relação aos temas, será proposto
agendamento entre a representação sindical e as áreas técnicas responsáveis pelos respect vos
assuntos em data prevista entre os dias 04 e 06/06/2019. Além dos temas acima, foram tratados três
pedidos de transferências que envolvem os empregados Jarede Batista de Souza. matrícula
8.931.839-0, lotado no CDD Rudge Ramos: Jefferson Fernandes de Andrade. matrícula 8920.999-0,
lotado no CDD Vila Maria e Nilson Lopes da Silva, matrícula 8.931.752-1, lotado no CEE Vila Nova
Cachoeirinha. Sobre os pedidos de transferência em tela. os Representantes da Empresa informaram
que os mesmos estão sendo tratados via Sistema Eletrônico de Informações - SEI
53177.046536/2018-53, 53177.009235/2019-20 e 53177.026048/2019-19. respectivamente. Quanto
ao empregado Jarede Batista de Souza, a transferência terá início no dia 03/06/2019. Quanto ao
empregado Jefferson Fernandes de Andrade, a transferência teve início no dia 20105/2019. Quanto ao
empregado Nilson Lopes da Silva, o processo aguarda avaliação da GERAE, permanecendo em
acompanhamento pelas relações io trabalho. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 13h.
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