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OF/SINDECTEB- 185/2020 

Assunto: CONTRA-RESPOSTA OF/SINDECTEB 160/2020 - Informações sobre a 

paralisação de atividades na cidade de Araçatuba/SP – Reunião 
 

 

Bauru/SP, 13 de julho de 2020. 

 

Ilmo. Senhor 

Representante do Departamento de Relacionamento Organizacional – DEREO/DIGEP 

gert-dereo@correios.com.br 

Edifício Correios Sede, Quadra 1, Bloco A, 2º Andar, Asa Norte 

Brasília/DF  

CEP 70002-900 

 

 

 

 

Prezado Senhor,   

 

 

 

Informamos que amanhã, 14/07/2020 será realizado Assembleia Geral 

Extraordinária para analisar as ações que a ECT providenciou quanto as reivindicações dos 

trabalhadores na Greve Ambiental, nas unidades operacionais da cidade de Araçatuba/SP (CDD 

Tropical, CDD Araçatuba e CEE Araçatuba) e deliberar pela continuidade ou não da greve: 

 

Greve Ambiental - Trabalhadores de Araçatuba/SP 

Situação: Estado de greve permanente deliberado na Assembleia anterior 

Data da Assembleia: 14/07/2020 às 20h00 

Motivos:  a) Pela proteção a saúde e a vida dos trabalhadores e da população;  

  b) Contra as más condições de trabalho, com fundamento na Lei nº  

   7.783, de 28/06/1989. 

 

Conforme consta na Ata da Assembleia Geral Extraordinária anterior (09/07/2020, 

encaminhada à GERE no mesmo dia), os trabalhadores deliberaram por suspender a greve 

ambiental, mas deflagrado, por unanimidade, estado de greve permanente, dando oportunidade 

para que a ECT inicie as correções e compartilhe seu planejamento com ênfase nas ações de 

combate ao COVID-19 e demais riscos biológicos e físicos existentes nas unidades.  

 

Ocorre que hoje, 13/07/2020, véspera desta assembleia, tanto esta Entidade 

Sindical, bem como todos os Delegados Sindicais, legítimos representantes dos trabalhadores 

destas unidades, não constataram nenhuma sequer ação para correções das irregularidades, e nem 
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uma informação sobre o cronograma para o início das correções. Nem sequer foi formalizado aos 

trabalhadores o compromisso verbalizado para os mesmos minutos antes da assembleia que 

encerrou provisoriamente a greve ambiental, o que nos faz pensar que tudo não passou de um 

compromisso escuso e vazio para ludibriar os trabalhadores, e lhes demonstrar que vossas vidas 

não tem nenhuma importância, e que a ECT fará tudo para que os mesmos trabalhem nas mesmas 

condições insalubres e danosas, em nome do lucro.  

 

Esta entidade, através de 13 Ofícios Anteriores (OF/SINDECTEB nº 059/2020, 

064/2020, 124/2020, 125/2020, 132/2020, 139/2020, 140/2020, 152/2020, 158/2020, 160/2020, 

166/2020, 167/2020, 170/2020), deu ampla oportunidade para que a ECT tome conhecimento das 

reais situações críticas destas unidades e planeje as correções, a qual sempre buscamos o diálogo 

como forma de resolver estes problemas gravíssimos.  

 

Horas após a assembleia (AGE 09/07/20) deliberar pela suspensão temporária da 

greve ambiental, a ECT, através do Ofício Nº 15755613/2020 - CORG-DEREO-SPI, informou 

que: 1) Alega erroneamente que não foi apresentado por parte da ECT, nenhuma proposta de 

compromisso/acordo para encerramento do movimento e que não fará nada nestas unidades, MAS 

na verdade houve o compromisso, e esta entidade possui as evidências; 2) Alega que não foi 

negociado a compensação das horas do movimento paredista por parte da ECT, MAS na verdade 

houve, e esta entidade possui as evidências; 3) Alega que este Sindicato, deu publicidade a um 

resultado de teste positivo de empregado infectado por Covid-19 na unidade, e que não poderia, 

MAS, o resultado foi enviado apenas à ECT, para conhecimento, com anuência e autorização do 

empregado, sem publicidade nos meios de comunicação; 4) Ameaça processar o Presidente deste 

Sindicato em virtude das ações que o Sindicato está tomando para exigir o cumprimento das leis, 

normas regulamentadores e medidas de proteção aos empregados, MAS, as ações foram tomadas 

com total rigor e respeito à legislação e atribuições legais atribuídas à esta entidade; 5) Informa 

que já tomou todas as medidas de proteção em virtude dos casos confirmados COVID-19 na 

unidade, MAS NENHUMA MEDIDA FOI TOMADA, a unidade sequer foi sanitizada, não 

houve a liberação dos empregados conforme protocolo, entre várias outras ações negligenciadas. 

 

Cabe ressaltar também, que dentre as dezenas de solicitações realizadas nos 

Ofícios supracitados, NENHUMA demanda foi respondida. Mas imaginamos que realmente 

seja uma situação atípica, afinal, uma cidade que está na Fase Vermelha do Plano São Paulo, a 

qual evidencia que passa por uma situação difícil, e como agravante as três unidades (agora duas, 

após agregação das unidades mesmo durante pandemia, para deixar os empregados ainda mais 

juntos, “unidos”) estão com as condições totalmente desfavoráveis, e não cumprem os requisitos 

mínimos legais para seu funcionamento, isto realmente, é difícil de responder.  
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Então, para facilitar a resposta nos próximos ofícios, nos comprometemos a 

auxiliar, dividindo cada Ofício, com um apenas assunto, mesmo que sejam problemas da mesma 

unidade. Portanto, para este ofício, segue a demanda:  

 

- Agendamento de reunião da ECT com os 

empregados e representantes sindicais para tratar das ações 

reivindicadas na Greve Ambiental: CDD Araçatuba, CDD 

Tropical e CEE Araçatuba 
 

Agradecemos a atenção dispensada, subscrevemo-nos com protestos de estima e 

elevada consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

____________________________ 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/C GERT/SPI 

 

 

 

JAGG/jagg. 

 
 

“SINDICALISMO SE FAZ COM IDEALISMO, SERIEDADE E TRABALHO.” 


