OF/FINDECT-007/2018
Assunto: Solicitação de reunião com os representantes dos trabalhadores.
Bauru/SP, 13 de março de 2018.
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
DOS
SINDICATOS
DOS
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS – FINDECT, por meio de seus
representantes legais abaixo assinado, vem por meio deste, solicitar que seja agendada uma reunião
para a data de hoje, 13/03/2018, com Vossa Senhoria e esta entidade federativa, a fim que se possa
debater e discutir assuntos pertinentes a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faltam funcionários em todo o país (nos últimos 4 anos foram demitidos mais
de 20 mil e, desde 2011, a Empresa não realiza nenhum concurso para
Carteiros, Atendentes e OTT);
Atrasos em cartas e encomendas, gerando descontentamento da população;
Fechamento de agências (aprovado pela direção da Empresa no último dia
27);
Extinção do cargo de OTT (aprovado pela direção da Empresa no dia 25 de
janeiro);
Demissão Motivada (aprovada pela direção da Empresa no último dia 27);
Implantação do DDA – Distribuição Domiciliar Alternada (Portaria
publicada pelo Ministro das Comunicações no último dia 7);
Falta de manutenção nos veículos, bicicletas, agências e outros prédios da
Empresa (vide incêndios de grandes proporções só nos primeiros meses de
2018);
Suspensão das férias de todos os funcionários pela segunda vez;
Ameaça de cortes de direitos (como a assistência médica dos pais e mães, e
aposentados);
Fim do diferencial de mercado (aprovado pela direção da Empresa no último
dia 27).

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

Atenciosamente,

Ronaldo Martins
Secretário Geral

Elias Cesário de Brito Junior
Vice-Presidente
Douglas Melo
Diretor de Comunicação
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