
 
OF/FINDECT-061/2016 
Assunto: Resgate dos Correios, solicitação de Reunião com as Representações Sindicais e 
Pauta de Temas Importantes para discussão com o Presidente da ECT. 

  
Bauru/SP, 09 de Junho de 2016. 

 
Ilmo. Senhor 
Guilherme Campos Júnior 
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 das Trabalhadoras e Trabalhadores dos Correios – 
FINDECT, que representa os Sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Tocantins e Rondônia, 
vem por meio deste, lhe desejar sucesso ao assumir a Presidência da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, cuja responsabilidade será muito grande, cabendo a V. S.ª, o resgate dos Correios, pois 
esta Empresa conta 350 anos de existência e a maior empregadora do País com 120.000 trabalhadores 
e trabalhadoras em seu quadro funcional, considerada Instituição de maior credibilidade e 
confiabilidade junto à população brasileira, atualmente passando por graves problemas, principalmente 
de Gestão, e desde já, solicitar que V. Sª., agende uma reunião, convidando as Representações 
Sindicais dos Correios de todo o País, bem como elencar abaixo alguns Temas que sugerimos sejam 
discutidos com a Presidência da ECT. 

1. Reestruturação da ECT: 
Tendo em vista a falta de informação e de definição da formatação da nova 
estrutura da ECT, gostaríamos de participar de algumas discussões, inclusive 
com sugestões, que afetam a Gestão, Operacionalização e Definição do quadro de 
empregados, bem como a manutenção dos postos de trabalho nas localidades 
onde os empregados estão atualmente lotados como é o caso, por exemplo, da 
DR/SPI, instaladas na cidade de Bauru, onde existe toda uma estrutura física 
predial, bem como em torno de 1200 empregados que estão muito inseguros com 
as informações de suposta mudança. Situação igual a esta ocorreu em 1990, com 
a reforma administrativa do Governo Collor, cujo trauma até hoje não foi 
superado. 
Gostaríamos, também, de alertar para a necessidade de uma maior sintonia entre 
as recém-criadas Regiões Macros (Encomendas, Negócios, Operacional, etc...) e 
os Diretores Regionais, para que o ego não se sobreponha as necessidades da 
Empresa. Pedimos ainda para avaliar a atuação das Regiões Macro, com o 
objetivo de saber se realmente foi positiva a sua implantação, ou, se serviram 
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apenas para aumentar o número de cargos e funções na Empresa, onerando ainda 
mais a sua folha de pagamento. 
 

2. Assistência Médica: 
Compromisso de cumprimento da cláusula 28ª do Acordo Coletivo 2015-2016, 
até que seja amplamente discutida pela Comissão criada para esse fim, conforme 
acordado no TST; Emissão de Extrato Mensal de despesas médicas contraídas 
pelos empregados e dependentes enviadas mensalmente para cada empregado; 
Revisão imediata do Contrato efetuado com a Postal Saúde que prevê o repasse 
de 10% (dez por cento) do total de gastos (Administrativo e Assistencial) e 
separação dos valores gastos com a saúde do trabalhador (PCMSO, gastos com 
assistência obrigatória da ECT, Periódicos, etc.) e despesas médicas dos 
convênios (empregados e dependentes).  
Ainda em relação à Comissão, pedimos resposta ao OF/FINDECT -140/2015, 
onde pedimos o fim do voto de minerva, assim como mudar critério das lotações 
na Comissão de maioria simples para maioria absoluta. 
Solicitamos ainda, que a Comissão já criada e constituída (PRT/VIGEP-
74/2016), saia do papel e passe a se reunir, para discutir o assunto para o qual foi 
criada. Sugerimos ainda que a Assistência Médica volte ao sistema anterior, 
sendo gerido pela própria Empresa, onde os gastos representavam a metade do 
gasto atual. 
 

3. Recrutamento Interno: 
Retorno dos Processos Seletivos Internos – RI, para todas as funções, 
promovendo o incentivo através da qualificação profissional, MERITOCRACIA; 
 

4. Entrega Matutina/DDA: 
Implantação imediata da Entrega Matutina em todas as Unidades de distribuição 
dos Correios (Agências, Unidades de Distribuição, Centros de Distribuição 
Domiciliária) e suspensão imediata da implantação do DDA; 
 

5. Concurso Público: 
Abertura imediata do Concurso Público para reposição de vagas oriundas de 
desligamento de PDIA e Rescisão de Contrato de Trabalho, para retomarmos a 
qualidade dos serviços dos Correios; 
 

6. Segurança nas Agências e Assaltos a Carteiros: 
Implantação de Segurança Armada em todas as unidades dos Correios, bem 
como, assistência aos trabalhadores dos Correios, no exercício da sua 
profissão/atividade, vítimas de assaltos. 
 
 

7. Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2015 e 2016: 
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Esclarecimento quanto ao não pagamento da PLR 2015 em virtude dos 
Resultados e Metas alcançados pelos empregados, bem como a discussão da PLR 
2016 a ser paga em abril 2017 e 2018, cujo prazo para discussão expirou em 
15.11.2015 e 15/11/2016, respectivamente; 
 

8. PCCS – Tabela Salarial 
Retomada da discussão do Plano de Carreiras Cargos e Salários, para corrigir 
distorções de cargos, carreira, promoção, ascensão funcional, revisão do 
enquadramento salarial e redução da quantidade das referências salariais de 
acordo com o tempo de serviço (antiguidade) e merecimento; 
 

9. POSTALIS 
Suspensão da Cobrança da RTSA e discussão do Duration (CGPC Nº26/2008) 

 

Agradecendo a atenção acurada que a nova Direção Central dos Correios dará a este 
Ofício, despedimo-nos com protestos de estima e elevada consideração. 

 
Atenciosamente, 

 
___________________________ 
José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 
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