
Ofício nº 1880/2022 São Paulo-SP, 30/09/2022

Assunto: FECHAMENTO DE UNIDADE AC LIBERDADE E FALTA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO EM NOVA UNIDADE ONDE QUEREM JOGAR OS
TRABALHADORES

Processo Referência: 026001.001758/2022-60
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL

E-mail: secretarias@cvs.saude.sp.gov.br 

 

Prezados Senhores,

A direção do SINTECT/SP vem respeitosamente, à presença de V.Sas., requerer esclarecimentos e providências imediatas acerca do fechamento da AC
Liberdade e o porquê querem jogar os trabalhadores da agencia no CDD Aclimação.

Chegou ao conhecimento desta entidade sindical, através dos trabalhadores do CDD Aclimação, que a ECT pretende fechar a unidade AC Liberdade que
funciona a mais de 40 anos no mesmo endereço, Avenida Liberdade, 692 / 698, Bairro: Liberdade – Distrito: Liberdade, Zona Central - São Paulo - SP CEP
01502-970.

Não bastasse o transtorno e a falta de respeito com os trabalhadores lotados nesta unidade, estão querendo jogar esses trabalhadores em uma unidade que
não tem condições nenhuma de receber esses trabalhadores, pois, a unidade que querem atirar esses trabalhadores é uma unidade operacional, CDD
Aclimação, Rua Doutor Siqueira Campos, 283, Liberdade, São Paulo - SP, CEP: 01509-020, que não tem condições mínimas para receber tais trabalhadores.

A unidade CDD Aclimação, a pouco tempo recebeu contra a vontade, os trabalhadores do antigo CDD Cambuci, pois não há espaço para o desenvolvimento
sadio das atividades, o espaço é muito pequeno, os trabalhadores ficam amontoados, sem muitas condições, inclusive, o serviço é tratado no piso térreo e
após todo o serviço até sua efetiva saída é toda realizada no subsolo, um lugar insalubre e sem as mínimas condições de trabalho, além da forte presença de
dióxido de carbono, devido os veículos permanecerem nesse lugar fechado e abafado, um verdadeiro veneno para a saúde dos trabalhadores, além de um
segundo subsolo que é usado para guardar tralhas velhas infectando toda a unidade e vizinhança com ratos, baratas e outras espécies de bactérias, fungos,
vírus e etc.

Ainda segundo os trabalhadores, se cogita transformar o andar superior da unidade CDD Aclimação em área de trabalho, ou seja, a unidade subir, o que estar
fora de cogitação, tendo em vista que não atende o manual de ergonomia da própria ECT, desrespeita a Cláusula 18ª - ERGONOMIA NA EMPRESA do
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2022/2023 MEDIADO PELO TST

Processo n° TST – RPP – 1000704-05.2022.5.00.0000, NR?17 e seus anexos. 

mailto:gerat-spm@correios.com.br
mailto:reate01-spm@correios.com.br
mailto:SPMACLDB@correios.com.br
mailto:gedis-spm@correios.com.br
mailto:gerae01-spm@correios.com.br
mailto:spmcddaclimacao@coreios.com.br
mailto:prt02.coord2.pauta@mpt.mp.br
mailto:trabalho.sp@mte.gov.br
mailto:visancovisa@prefeitura.sp.gov.br
mailto:atendimentocovisa@prefeitura.sp.gov.br
mailto:secretarias@cvs.saude.sp.gov.br


Ainda segundo informações de trabalhadores, a ECT, através das áreas, comercial e operacional que atuam na região, estão tentando amontoar esses
trabalhadores dessas duas unidades, sem nenhuma condição, sem nenhuma dignidade aos trabalhadores e além do ambiente que já é insalubre, irá tornar-se
ainda pior para ambas as unidades.

Nesse sentido, esta Entidade Sindical, em caráter de urgência, em atendimento aos princípios constitucionais da administração pública constantes no art. 37
da Constituição Federal de 1988, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, requer a entidade sindical que a ECT
informe o real motivo do fechamento da unidade, se abstendo de juntar os trabalhadores da unidade, AC Liberdade, junto com os trabalhadores do CDD
Aclimação, tendo a falta de espaço e condições mínimas de trabalho, e que, a ECT, caso a unidade AC Liberdade tenha que sair do imóvel, que seja locado
outro com as mínimas condições para realocar os trabalhadores, e se ainda não tiver essa nova unidade, que os trabalhadores até a locação de um novo
local, que os trabalhadores possam trabalhar em outra unidade da escolha dos próprios trabalhadores.  

Se não for possível atender, informar o motivo da recusa por escrito e de forma justificada. 

Enfatizamos que, a atuação deste Sindicato visa exclusivamente melhores condições de trabalho, saúde, bem-estar, conforto e segurança dos trabalhadores. 

Sem mais para o momento, aproveitamos para manifestar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

 

 

 Assinatura(s)

Documento assinado eletronicamente por Elias Cesário de Brito Junior, em 30/09/2022 às 11:39:45, conforme horário oficial de Brasília.

Atenciosamente, 

ELIAS CESARIO DE BRITO JUNIOR

PRESIDENTE

As assinaturas eletrônicas constantes deste documento, tem como fundamento: Lei nº 14.063 de 23 de setembro de 2020; Artigos 107 e
219 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que Institui o Código Civil; Artigo 10º, §2º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24
de agosto de 2001.  

A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço:  
https://sintectsp.sgdd.com.br/api/document/verify/1880/1758/2cf07b124f997d1ee1999fc1299adfce31e75299174ee9bc4d7a38adbad4d47d
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