
Correios 
ATA DE REUNIÃO - ACT 2015-2016 

DATA: 16/07/2015 

LOCAL: Miniauditório, Coordenação Nacional II - UniCorreios. 

Horário: 9h30 às 17h 

PARTICIPAÇÃO: 

ECT: Afonso Oliveira de Almeida, Luiz Gonzaga Baião, Ângela Rosa da Silva, Fagner José Rodrigues, 

Ivanilson Pacheco da Silva, Gabriel Farias Borba, Rafael Dias Silva, Antônio Queiroz Pacheco, Gildeir 

Cândido Macedo, José Olibério Alves, Eunice Léa de Moraes e Rogerio de Queiroz Trabuco Carneiro. 

Representação dos Trabalhadores: José Aparecido Gimenes Gândara, Emerson Marcelo Gomes 

Marinho, Ronaldo Ferreira Martins, Emerson Vasconcelos da Silva, José Aparecido Rufino, Lucila 

Pereira Correia, Edvaldo Pereira dos Santos Filho, Mauro Aparecido Ramos, José Gonçalves de 

Almeida, Marcos Cezar Cevada, Evandro Tavares de Farias, Sérgio de Castro Araújo, Wilson 

Dombrovski, Robson Gomes Silva, Wilton dos Santos Lopes, Jardel S. Macêdo, Mariano Dias Pereira, 

Márcio Flávio Soares Romanha, Givaldo Gomes da Silva, Anderson W. Silva, Edivaldo da Silva e 

Hálisson Tenório Ferreira. 

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2015, no miniauditório, localizado na Universidade dos 

Correios, reuniram-se a Representação dos Correios e a Representação dos Trabalhadores. A reunião 

foi iniciada com a apresentação do Coordenador da reunião, Afonso Oliveira de Almeida. Foi sugerido 

que as tratativas se iniciem com a apresentação, ajuste e assinatura do protocolo de negociação do 

ACT 2015/2016. Os Representantes dos Trabalhadores solicitaram que, primeiramente, a ECT 

apresente quem são os negociadores titulares que comporão a equipe de negociação representada 

pela Empresa e apresente o posicionamento da ECT quanto ao pagamento da diferença da PLR 2013 

/ e as greves dos dias 18/03/2015; 15/04/2015 e 29/05/2015. Relataram casos em que empregados que 

participaram da mesma greve tiveram descontos diferentes, uns com 1 (um) dia, outros com 3 (três) ou 

mais dias, visto que na última reunião ficou a pendência do posicionamento da Empresa(-\  \\ 

Questionaram  também, sobre o horário de início das reuniões. Parte da representação dos 

trabalhadores informou que assina Acordo se a PLR se referir apenas ao exercício de 2013, visto que 

os Sindicatos em suas assembleias não rejeitaram o valor oferecido a título de PLR 2013, mas o c(k 
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foi rejeitado foi a proposta de assinatura de acordo tri anual. Foi feita a defesa da isonomia da PLR 

2013. A posição da Empresa é a de que a extensão do pagamento se dará com a assinatura do 

Acordo nos mesmos moldes daquele assinado com parte da representação dos trabalhadores. Sobre 

esse assunto, ainda, a ECT esclareceu que a extensão a todos os trabalhadores, devido às 

determinações da legislação, só poderá ser realizada mediante a assinatura de acordo entre a ECT e 

as representações dos trabalhadores, não cabendo decisão unilateral por parte da empresa. Para 

esse caso específico, a empresa informou que está à disposição das representações dos 

trabalhadores, acompanhadas de suas assessorias jurídicas para a assinatura de acordo. Além disso, 

a representação da Empresa informou que a coordenação das negociações será realizada pelo 

Coordenador da negociação, Afonso Oliveira de Almeida e a condução dos trabalhos pela Gerência de 

Relações do Trabalho. Em relação ao posicionamento da Empresa, os Representantes dos 

Trabalhadores são contrários e solicitam o pagamento isonômico a todos os trabalhadores. Em 

relação à paralisação do dia 29/05/2015, a Representação dos Correios informou que orientará as 

Diretorias Regionais a buscarem acordo diretamente com os sindicatos que deflagraram greve nessa 

data. Não houve acordo das Representações dos Trabalhadores que pontuam que os dias 

18/03/2015; 15/04/2015 e 29/05/2015, não devem ser discutidos nas Regionais, uma vez que as 

mesmas tratam de maneira diferenciada as Representações dos Trabalhadores e os Trabalhadores, 

portanto, solicitam que esse assunto seja resolvido na Mesa de Negociação. Quanto ao protocolo de 

negociação, as partes acordaram que não haverá necessidade do mesmo. Também foi discutida a 

questão do SNT em que há divergências nas DRs que dizem que a responsabilidade é da AC/Brasília. 

Segundo a Representação dos Trabalhadores, deve ser respeitado o processo no todo, sem 

interferência dos Diretores Regionais. A Representação da Empresa informa que a responsabilidade 

j' pelo SNT foi compartilhada entre a AC e as DRs e, no novo modelo, entre a AC e os Coordenadores 

47 	de Macrorregiões. Posteriormente, os Representantes dos Trabalhadores expuseram as Cláusulas do 

ACT 2014/2015 que entendem que não estão sendo cumpridas ou cumpridas parcialmente pela 

Empresa, a saber: 06 (Garantias ao Empregado Estudante); 08 (Programa Casa Própria); 09 

(Adicional de Atividade Distribuição e Coleta - AADC); 10 (Enfrentamento à Violência contra a Mulher); 

12 (Período de Amamentacão: 14 (Saúde da Mulher: 15 (Acesso às Dependências); 17 (Desconto (J 
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Assistencial); 18 (Fornecimento de Documentos); 20 (Liberação de Dirigentes Sindicais); 25 (Repasse 

das Mensalidades do Sindicato); 26 (Representantes dos Empregados); 28 (Assistência 

Médica/Hospitalar e Odontológica); 31 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA); 33 

(Empregado Inapto para Retorno ao Trabalho); 34 (Ergonomia na Empresa); 35 (Fornecimento de 

CAT/LISA); 36 (Itens de Proteção no caso de baixa umidade do ar); 37 (Itens de Uso e Proteção ao 

Empregado); 38 (Prevenção de Doenças); 39 (Reabilitação Profissional); 40 (Saúde do Empregado); 

41 (Distribuição Domiciliária); 46 (Redimensionamento de Carga); 47 (Segurança na Empresa); 50 

(Transporte Noturno); 51 (Vale Refeição/Alimentação) 53 (Vale Cultura); 67 (Concurso Público); 69 

(Direito à Ampla Defesa); 71 (Participação nos Lucros ou Resultados - PLR) e 76 (Seguro de Vida). 

Após a explanação, ficou acordado entre as partes que a Representação dos Trabalhadores, por meio 

de documento, oficializará os casos pontuais, para que a Representação dos Correios adote as 

medidas para cumprimento das cláusulas, caso a reclamação seja comprovada. Acordaram também, 

que a Representação dos Correios verificará os pontos questionados e responderá aos 

Representantes dos Trabalhadores. A Representação dos Trabalhadores pontuou que a situação da 

falta de efetivo está caótica em todo o Brasil, inclusive existe um número expressivo no cadastro 

reserva do Concurso de 2011 que já fizeram exame médico e Teste de Aptidão Física - TAF, e estão 

organizados, com acompanhamento do Ministério Público e dos Sindicatos, fazendo mobilizações em 

várias partes do país. A Representação da Empresa destaca que as maiores dificuldades da Empresa 

com pessoal não estão localizadas onde têm cadastro reserva. Para as unidades com maior déficit, a 

Empresa decidiu fazer um concurso público para contratação por prazo indeterminado, cujos detalhe--  
serão anunciados nos próximos dias. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 17h. 
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Negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 

Gerência de Relações do Trabalho 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
Lista de Presença 
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