
 
OF/FINDECT- 032/2016 
Assunto: Providências da Empresa – Vacinação H1N1. 

Bauru/SP, 25 de Abril de 2016. 

             

Ilmo Senhor 
Giovanni Queiroz 
Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
SBN, Quadra 1, Bloco A, 5º andar, Edifício Sede - ECT 
Brasília/DF 
70002-900 
 
Prezado Senhor, 

O retorno da gripe H1N1, infelizmente, é uma realidade que está atingindo a todos, 
mas algumas categorias profissionais, que mantém contato mais direto, próximo e constante com as 
pessoas, estão mais sujeitas a contrair este mal, neste rol estão incluídos os trabalhadores dos Correios, 
como comprova, tristemente, o documento em anexo. 

Aliás, com o devido respeito, este fato já é do conhecimento do Presidente da 
Empresa, em sua visita à DR/SPI, em reunião no auditório com os trabalhadores da DR, este assunto 
foi colocado e tratado, tendo V. Sª., ficado de dar resposta, ou seja, esta preocupação já existe entre os 
trabalhadores e, já é conhecida do Comando da Empresa. 

Diante deste quadro, que já provocou vítima fatal entre nossos trabalhadores, a 
Diretoria da FINDECT, e os Sindicatos a ela filiados, quer por meio deste, solicitar à Administração 
Central dos Correios, que providencie de forma urgente, o fornecimento de vacinas aos seus 
trabalhadores e atue junto ao Postal Saúde, para que o mesmo garanta que os nossos trabalhadores,  
sejam atendidos pela nossa rede conveniada, inclusive, no que se refere aos exames para detectar o 
H1N1. 

Fazemos este pedido, para preservação da saúde e da vida dos trabalhadores ecetistas, 
além disso, os Correios assumiram um compromisso claro e inequívoco com esta questão, como 
consta na Cláusula 38 “Caput” e Cláusula 47, §5º, subsidiariamente, do ACT-2015/2016, que cremos e 
esperamos, a Empresa cumpra. 

Agradecendo a atenção que a Administração Central dos Correios dará a esta justa 
demanda, assim como tomará as devidas providências com a rapidez que se pede, despedimo-nos com 
protestos de estima e elevada consideração. 

                                         Atenciosamente, 

 
____________________________ 
José Aparecido Gimenes Gandara 

    Presidente  
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