
      SINDICATO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E 

SIMILARES – SINDECTEB / BAURU E REGIÃO 
REOP’s – REGIÕES OPERACIONAIS POSTAIS – ECT / DR / SPI 

REOP’s: BAURU – PRESIDENTE PRUDENTE – ARAÇATUBA 

BOTUCATU 

             C.N.P.J. (M.F.) 50.844.935/0001-22  Inscrição Estadual: ISENTO 
 

 
 

R.Batista de Carvalho, 4-33– 4ºandar–Salas 405/406/407/408 – Ed.Comercial – Centro – Cx.P.183 – CEP 17010-901 – e-mail: 
secretaria@sindecteb.com.br –  

Fone/Fax: (14) 3232-6432 / 3222-5080 

 
 

COMUNICADO SINDECTEB - 015/2020 

 

Bauru, 19 de abril de 2020. 
 

 

COVID-19 – QUAIS SÃO OS RISCOS EXISTENTES NA NOVA 

SISTEMÁTICA DA AUTODECLARAÇÃO DA ECT?  

 

A ECT de forma a burlar as decisões judiciais, alterou o modelo de 

autodeclaração daqueles empregados que coabitam com grupo de risco, idosos, gestante 

e criança em idade escolar. Na autodeclaração fornecida no Primeira Hora de 

17/03/2020 já apresentada pelo empregado e já autorizado pela ECT prevê que o 

afastamento será “enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus”. Já na nova autodeclaração foi 

suprimido o presente trecho. 
 

Alertamos que aqueles empregados que optarem por não preencher 

este novo documento, alguns gestores estão ameaçando lançar falta injustificada. 

 

Já aqueles que optarem por assinar o novo documento poderão ter o 

seu pedido negado pela empresa, uma vez que o chefe pode aceitar ou não, e, ainda que 

aceite, esse direito poderá se encerrar em 15 dias, visto que a ECT suprimiu 

maliciosamente da autodeclaração o trecho “enquanto perdurar o estado de emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;  e para 

tanto, estes empregados que assim optarem, o Sindecteb disponibiliza um termo que 

segue em anexo, para ser apresentado juntamente com a autodeclaração para o gestor. 

  

De toda maneira os empregados contarão com todos os esforços do 

SINDECTEB para garantir que seu direito seja mantido até o final do estado de 

emergência conforme a primeira autodeclaração assinada, e aguardamos a 

sensibilização do judiciário para com o direito a vida, nosso e de nossos familiares. 

 

Mais uma vez o SINDECTEB conclama a todos os seus empregados 

para se manterem unidos contra as arbitrariedades perpetradas pela empresa. 
 

 

Saudações Sindicais, 

 

Diretoria SINDECTEB 

 
José Aparecido Gimenes Gandara 

 

Luiz Alberto Bataiola 
 

Diomédio Fco de Souza Junior 
 

Vinícius Marion de Oliveira 

Anézio Rodrigues 

 

Silvio Prudêncio 

 

Valdevino Ferreira 

 

Laerte Paes Claro Júnior 

 

André Akira Kamia 

 

Hideyoshi de Oliveira Hina 
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TERMO DE JUNTADA E DECLARAÇÃO 

 

 

Eu,______________________________________________________________, 

matrícula________________ venho por meio deste, juntar o documento 

comprobatório em anexo, e a respectiva autodeclaração, comprovando que 

coabito com grupo de risco, idoso, gestante ou filho em idade escolar. Saliento 

que cumprindo a previsão Legal e Constitucional de que todo ato administrativo 

tem obrigatoriedade de motivação, assim como meu ato administrativo externado 

na autodeclaração motivei meu afastamento com os documentos que seguem em 

anexo, é imperativo que eventual recusa* ou aceitação seja motivada nos termos 

da lei, sob pena de responsabilização. 

 

 

Data: ______/_______/2020 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Empregado 

  

 

______________________________ - ________________________ 

Nome - assinatura do Gestor 

 

 

______________________________ - ________________________ 

Nome - assinatura da testemunha 

Apenas em caso de recusa da Administração Pública de protocolo/recebimento 

 
 

 

*Notório que em caso de recusa e eventual contaminação será de exclusiva 

responsabilidade da ECT e seus gestores o delito previsto do art. 268 do código penal. 


