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A Convite da VIGEP, a FINDECT participou de reunião em 
Brasília no dia 10 de janeiro para tratar temas importantes 

para a categoria. A Federação apresentou seu posicionamento 
a respeito do Registro Eletrônico de Ponto, Distribuição 
Domiciliar Alternada e Entregas Matutinas. A FINDECT solicitou 
a inclusão deste último tema na pauta, por entender que se trata 
de assunto que exige urgência.

1 – Com relação ao Registro Eletrônico de Ponto, a FINDECT 
informa que através de consulta ao Ministério do Trabalho, 
teve conhecimento que o Registro Eletrônico de Ponto está 
contemplado na Portaria 1510/2011, e a ECT pode implantar o 
sistema sem a necessidade de anuência da FINDECT. A ECT 
propôs a implantação com anuência, mas sem o comprovante 
impresso do Registro de Ponto feito pelo próprio empregado. A 
Federação demonstrou preocupação com relação ao ônus da 

prova, pois neste caso poderia haver prejuízo ao trabalhador no 
caso de problemas com o sistema. Neste momento não houve 
consenso, e a Empresa fica responsável por cumprir as normas 
do MTE, caso implante o Registro Eletrônico.

2 – Quanto ao DDA, a FINDECT expôs vários problemas que 
estão ocorrendo em unidades onde foi implantado o DDA. A 
Federação cobrou posicionamento da Direção com relação ao 
descumprimento dos acordos feitos entre Sindicato e Empresa 
nas mesas regionais que tratam desse assunto.

3 – Entrega Matutina: a FINDECT cobrou a retomada 
imediata da Entrega Matutina nas unidades que ainda não 
foram contempladas, afinal, o tema tangencia a  saúde dos 
trabalhadores, seu bem-estar e produtividade.  A Empresa se 
comprometeu a analisar o caso e se posicionar em breve. 

DIA 24 DE JANEIRO: DIA NACIONAL DOS APOSENTADOS

FINDECT SE REÚNE COM A VIGEP PARA DISCUTIR  
PONTO ELETRÔNICO, DDA E ENTREGA MATUTINA
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EXPEDIENTE Responsável SINDECTEB:
José Ap. Gimenes Gandara

Companheiros e Companheiras,

Um novo ano começa. E com ele chegam as novas lutas, e também aquelas pelas quais lutamos 
há tempo. Dois mil e dezenove chegou cheio de desafios para nossa Categoria. As mudanças 

ministeriais e a extinção do antigo Ministério de Trabalho acenderam um alerta para toda a classe 
trabalhadora, que precisa se unir e fortalecer suas representatividades. A possibilidade de relaxamento 
nas leis trabalhistas e em toda a Justiça do Trabalho também é um tema que estamos acompanhando de 
perto. Como representantes de uma categoria tão vasta e atuante, é fundamental estar atento e fazer de 
tudo para resguardar nossos companheiros e associados perante qualquer adversidade.

Nesta edição do Conexão Postal nós trazemos a nossa singela homenagem aos Carteiros, que celebram seu dia em 25 de janeiro. Os 
Carteiros são responsáveis por carregar a imagem dos Correios para a população de todo o Brasil e merecem o respeito não apenas dos 
cidadãos, mas de toda a direção da Empresa. São eles quem fazem contato direto com as pessoas e colhem as reclamações devido à falta de 
estrutura criada após longos anos de desmando na direção da ECT. Ainda assim, mesmo com as críticas, os carteiros seguem firme na sua 
luta diária, enfrentando o sol, a violência das cidades e o excesso de trabalho causado com as demissões e PDIs, que reduziram o quadro 
de funcionários da empresa. Por falar em desafios dos carteiros, o SINDECTEB e a FINDECT seguem na luta pela implantação das Entregas 
Matutinas em todas as cidades. Após iniciar o processo de implantação e interromper a expansão, muitos Ecetistas sentem que chegou a 
hora de retomar este assunto e fazer com que a ECT tome logo as providências necessárias para alterar o horário da entrega e preservar 
seus colaboradores nesses dias de calor tão intenso. 

Por fim, você também verá informações sobre a nova Diretoria da ARCO, que foi diplomada no dia 12/01 em Bauru, uma pequena 
homenagem aos aposentados pelo Dia Nacional dos Aposentados (comemorado em 24/01) e algumas informações sobre a primeira reunião 
da FINDECT com a VIGEP neste ano.  BOA LEITURA!

Janeiro

O SINDECTEB parabeniza todos os Ecetistas que já 
encerraram sua carreira nos Correios pela comemoração 

do Dia Nacional do Aposentado. A escolha do dia 24 de janeiro 
se deu devido à assinatura da Lei Eloy Chaves, assinada em 
1923.

A lei deu início a criação das caixas de aposentadoria 
e pensões, um verdadeiro marco na luta pelos direitos 
trabalhistas, econômicos e sociais do país.

É sempre importante lembrar de valores como respeito e 
empatia pelos aposentados. São pessoas que já dedicaram 
uma grande parte de sua vida para o trabalho, sendo que 

todos têm papel fundamental no crescimento da ECT e no 
estabelecimento da empresa como uma referência mundial 
em serviços postais. 

Mesmo com todas as dificuldades encaradas diariamente, 
os aposentados continuam contribuindo ativamente para a 
luta ecetista, aportando sua experiência aos mais jovens e 
fazendo coro às principais reivindicações da categoria, como a 
solução dos problemas políticos e administrativos do Postalis, 
a melhoria do Postal Saúde, a luta contra o sucateamento e 
a privatização dos Correios. O SINDECTEB agradece a todos 
os aposentados de sua base pela contribuição e intensa luta.
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Há 22 anos, José Marcelo levanta cedo, toma seu café 
da manhã, veste o uniforme e segue para sua rotina 

diária, na qual vai caminhar, pelo menos, doze quilômetros. 
Poderíamos estar falando da rotina de um corredor, de um 
maratonista em ritmo de treinamento para uma grande prova, 
porém, o personagem aqui é visto diariamente em todas as 
cidades do Brasil: José Marcelo é carteiro. 

No dia 25, José Marcelo e mais 55 mil carteiros comemoram 
o seu dia. A data foi escolhida com base na história do 
desenvolvimento postal Brasileiro. No dia 25 de janeiro 
de 1663, foi criado o Correio-Mor no Brasil, sendo o Luiz 
Gomes da Matta Neto o primeiro titular. O português foi 
responsável por organizar uma entidade capaz de expedir 
toda a correspondência no território brasileiro, inclusive os 
documentos que chegavam da sede do governo, em Portugal. 
O primeiro carteiro brasileiro e patrono dos Correios é Paulo 
Bregaro, que entregou a D. Pedro I, no dia 7 de setembro de 
1822, correspondência informando sobre novas exigências de 
Portugal com relação ao Brasil. Ao recebê-la, D. Pedro reagiu 
às imposições da Corte e declarou no ato a Independência do 
Brasil.

Apesar da secular história aqui no Brasil, a profissão de tem 
origem muito mais antiga que a própria palavra carta. No Egito 
nos anos de 2400 AC, os faraós estruturaram um sistema de 
mensagens entregues por pessoas. Surgia então o primeiro 
registro histórico de entrega de correspondência. 

Daquele tempo até hoje, as mudanças são imensas, mas 
apesar das inúmeras alterações ocorridas durante todo esse 
tempo, uma coisa não mudou: ser carteiro exige força de 
vontade, preparo físico e muita competência. 

Vamos voltar à rotina de José Marcelo. Tendo como base 
a média de 250 dias úteis no ano e a média de quilômetros 
percorridos diariamente, nessas duas décadas de exercício da 
profissão, ele já caminhou o suficiente para dar uma volta e 
meia em torno da Terra! E se não bastasse a distância, ainda é 
preciso lidar com outros desafios, como as altas temperaturas 
do verão, a quantidade de peso carregado diariamente, 
a insegurança de certos bairros e cidades e a falta de 
informações nas ruas e logradouros das cidades brasileiras. “ A 
profissão tem sim seus desafios. Não é fácil percorrer grandes 
distâncias todos os dias, mas são os carteiros quem carregam 
para a população a imagem dos Correios” afirma Laerte Paes 
Claro, que exerceu a função de carteiro no CDD Falcão.

E por falar no relacionamento com a população, o que os 
Companheiros Carteiros percebem atualmente é um certo 
distanciamento. As casas com muros mais altos, os condomínios 
fechados e edifícios trouxeram um certo distanciamento entre 
o carteiro e as pessoas, porém, em muitas cidades e bairros, 
o que se vê é uma relação que preza pelo respeito. “A ECT 
perdeu um pouco do respeito da população devido aos atrasos 
de encomendas e dificuldades da empresa, porém, ainda é 
muito comum ser bem recebido nos locais onde eu passo” 
afirma Otávio Bertolucci, carteiro lotado no CDD Jaú. 

Esse tipo de dificuldade pela qual o carteiro passa não é 
causada pela sua falta de esforço, mas sim pela gestão da 
Empresa, que reduziu o quadro de funcionários e não realiza a 
reposição adequada, fazendo com que seus funcionários sejam 
hostilizados por erros que não são de sua responsabilidade.
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ENTREGA MATUTINA: O MAIOR DESAFIO 

PARABÉNS A TODOS OS CARTEIROS PELO SEU DIA!

Sem dúvida, um dos maiores desafios dos Carteiros é o 
calor. Durante o verão, algumas cidades do interior paulista 

registram temperaturas próximas dos 40 graus. Debaixo do sol 
da tarde, os carteiros encaram sua caminhada diária, que se 
torna muito mais desafiadora quando o sol está forte.

Foi pensando em otimizar a qualidade de vida desses 
profissionais e sua produtividade que surgiu a entrega 
matutina. Ela veio após incessante briga dos sindicatos e dos 
Trabalhadores por melhores condições. Aos poucos, a ECT está 
implementando as entregas pela manhã, contudo, elas ainda 
estão longe de ser uma realidade em muitas cidades brasileiras. 

A profissão de carteiro se expõe a muitos riscos diariamente, 
e a exposição ao sol é uma das principais ameaças. Alterar o 
horário das entregas é uma demanda urgente que o SINDECTEB 
acompanha e luta há muito tempo. “Quando chegamos de manhã 
na unidade, estamos com todo o gás, acredito que a entrega 
matutina ajuda no nosso bem-estar e na nossa capacidade de 
trabalho. Espero que ela se faça real o mais breve possível” 
afirma o Carteiro Marcos Antônio de Godoy. Mesmo com 
aparatos de proteção, como chapéu, blusas de manga longa 
e protetor solar, o forte calor e a radiação solar são prejudiciais 
aos trabalhadores, além de serem responsáveis por agravar o 
desgaste diário das longas caminhadas. Mesmo quem é carteiro 
motorizado sabe que a entrega matutina é um desejo e uma 
necessidade de todos os carteiros. O SINDECTEB continuará 
na luta pela implementação das entregas matutinas em todas as 
cidades da região e somando forças junto à FINDECT para que 
as entregas pela manhã tornem-se realidade em todo o Brasil.

José Marcelo (dir) e o Delegado do SINDECTEB, Paulão
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Na noite do sábado, dia 12 de janeiro, a nova Diretoria 
da ARCO foi diplomada em ato realizado na cidade 

de Bauru. O evento marcou a transição da gestão da 
Associação Recreativa dos Correios e também dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal. A diplomação contou com a 
participação de associados da ARCO - SPI, antigos diretores 
da Associação, membros da nova Diretoria e seus familiares.

Empossado como novo Diretor Financeiro da ARCO-SPI, 
o tesoureiro do SINDECTEB, Anézio Rodrigues, exaltou o 
momento e aproveitou para firmar o compromisso da Chapa 
2 com a Associação pelos próximos 4 anos. 

“O nosso objetivo não é fazer grandes alterações, mas sim 
dar continuidade ao trabalho feito pela antiga diretoria, fazer 
as alterações para otimizar o que está sendo desenvolvido e 
dar prioridade para a questão orçamentária. Realizaremos 
campanhas para reaver os sócios que deixaram a entidade. 

Esses são nossos objetivos, e iremos trabalhar com o pé no 
chão, com transparência e com muita vontade de fazer a ARCO 
uma associação ainda mais completa”. 

A nova diretoria já realizou encontros estratégicos. A 
expectativa é desenvolver ações, apresentar a ARCO para 
todos os trabalhadores da DR-SPI e, principalmente,ouvi-los.

Vice-Presidente eleito e diretor sindical do SINDECTEB, 
André Akira também comentou sobre os planos para a nova 
gestão da ARCO. 

“A ARCO somos nós, todos nós que fazemos parte da 
associação, os sócios, familiares e diretores. Pretendemos 
fazer uma gestão de sucesso, com foco nos associados, por 
isso, pedimos a todos que façam suas sugestões, conversem 
com a diretoria e nos tragam suas ideias para que possamos 
transformá-las em projetos”. 

CDD JÁU: CARTEIROS NA LUTA PELA ENTREGA MATUTINA

Na terça-feira, dia 15 de janeiro, parte da diretoria 
do SINDECTEB esteve no CDD Jaú para ouvir as 

reivindicações dos carteiros, que continuam sem entender o 
motivo pelo qual a entrega matutina não foi implementadas 
na cidade. A realização das entregas pela manhã é um 
desejo antigo dos Ecetistas de Jaú, que sofrem com as 
altas temperaturas registradas na região. Os trabalhadores 

discordam do direcionamento dado pela ECT, que contemplou 
a entrega matutina em cidades menores da região e deixou 
de lado o compromisso de efetuar as alterações em centros 
urbanos maiores, como é o caso da cidade de Jaú. Todos 
os carteiros pedestres e motorizados do CDD aprovam a 
implantação da entrega matutina nas cidades vizinhas e 
não pedem que haja alterações nos locais, mas sim que Jaú 
passe a fazer parte da lista de localidades contempladas com 
a mudança. 

Em uma primeira resposta às comunicações feitas pela 
gerência da unidade e pelo SINDECTEB, a direção da 
Empresa alegou que já implantou a entrega matutina em mais 
cidades do que o combinado, e isso justifica a ausência de Jaú. 
Apesar de realmente ter implantado a entrega em algumas 
localidades da região, as justificativas utilizadas pela ECT são 
puramente técnicas e não levam em consideração o aspecto 
humano dessa mudança. 

O SINDECTEB reforça seu apoio à mudança no turno das 
entregas em todas as cidades da região e discorda de  qualquer 
alteração nas cidades em que já foi implementada a entrega 
matutina. A diretoria do SINDECTEB irá colocar a situação 
de Jaú e de outros municípios, como Ourinhos e Marília 
como pauta de reunião com a direção da Empresa, inclusive 
contemplando a situação na Pauta de Reivindicações para 
este ano. 

NOVA DIRETORIA DA ARCO - SPI É DIPLOMADA EM BAURU


