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OF/FINDECT-058/2017 

Assunto: Segurança e Saúde do Trabalho - Suspensão da Ordem de Serviço – OS 06. 
 

Bauru/SP,18 de Setembrode 2017. 

 

 

Ilmo. Senhor 

Guilherme Campos Junior 

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

SBN, Quadra 1, Bloco A, 20º andar, Ed. Sede - ECT 

Brasília/DF 

70002-900 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A Empresa está enviando para as Unidades, Ordem de Serviço (doc. anexo), 

em que trata de questões de segurança do trabalho. 

O texto da referida Ordem de Serviço detalha obrigações que a Empresa e, os 

trabalhadores, devem cumprir para evitar e ou prevenir acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais e, na página encabeçada com o título “Cabe ao Empregado” há um formulário a 

ser assinado pelos trabalhadores. Assinando, os trabalhadores, comprometem-se a cumprir as 

instruções relativos à sua segurança, assim como se comprometem a usar uniforme e, demais 

itens obrigatórios (EPI). 

Estranhamos a exigência imposta aos trabalhadores, por ser do nosso 

conhecimento e, do Comando da Empresa, que a mesma não cumpre as suas exigências, 

descritas no item 2 – Agentes Associados ás Atividades. 

Várias Unidades estão com PPRA desatualizados, faltam uniformes e, pior, 

EPI a boa parte dos nossos trabalhadores, sendo assim! Como! Assinar um documento que me 

impõem obrigações? Se quem exige, não cumpre com as suas! 

Senhores! Não somos contra medidas que previnam acidentes de trabalho e, 

doenças ocupacionais, mas que ambas as partes cumpram com as suas obrigações, e cremos 

que quem exige (Empresa), deve começar dando o exemplo, fazendo a sua parte. 
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Por isso estamos orientando os nossos trabalhadores, a não assinarem o citado 

formulário, até que o Comando da Empresa nos forneça maiores detalhes e, principalmente, 

faça a sua parte, no disposto na Ordem de Serviço. 

Por todo o acima exposto, a Diretoria da FINDECT, quer por meios deste, 

solicitar a Administração Central dos Correios, que use de bom senso, suspenda a aplicação 

da Ordem de Serviço e, assim que for possível, agende reunião com a Federação, para tratar 

do assunto. 

Agradecendo a atenção que a Administração Central dos Correios dará a este 

Ofício, suspendendo a implantação da citada Ordem de Serviço, despedimo-nos com protestos 

de estima e elevada consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________ 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente  


