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Assunto: Apoia os funcionários dos Correios de ItapoáSC.

Os funcionários da Agência dos Correios de Itapoá, reivindicam
aumento de funcionários efetivos para Itapoá, contagem do S.D. imediatamente,
segurança para os trabalhadores e clientes nas unidades dos Correios, aumento do
espaço físico e que seja realizado concurso público para atender a demanda de efetivos
nos Correios.
O objetivo da manifestação visa atender a população que tem sido
bastante prejudicada pelo atraso na entrega de faturas, boletos ou outros documentos,
que hoje ocorre a entrega das correspondências às unidades residenciais e comerciais
uma (01) vez por semana.
Segundo publicação no site do Sindicato dos Correios, “no dia 8/5,
dirigentes do Sintect/SC e trabalhadores manifestaram a indignação pela falta de
qualidade na prestação de serviços dos Correios em Itapoá. A população reclama do
atraso no recebimento dos boletos bancários, acarretando em pagamento de juros após
o vencimento. Ao menos quatro bairros no Município não estão sendo atendidos pela
prestação de serviço de entregas. No dia 16 de abril, a unidade foi assaltada,
funcionários foram amarrados, deixando um sentimento de insegurança e medo nos
trabalhadores. Tanto os dirigentes do sindicato quanto o grupo de trabalhadores de
Itapoá informaram à Direção Regional sobre os problemas em documento entregue ao
ASGET. O documento não só aponta as questões mais emergenciais como também
aponta soluções. "Sugerimos a restrição do acesso pela porta lateral e a contratação
de segurança privada", descreve o texto do documento. Além disso, a agência tem um
déficit operacional que prejudica a qualidade da entrega dos objetos postais. "Isso
contribui para o absenteísmo, aumentando a incidência ao sobrecarregar os

trabalhadores", reforça o dirigente sindical Cleiton Ristow. Outra reclamação é com
relação ao SD, que está comprometida por conta da reestruturação econômica da
Cidade em virtude do início das atividades portuárias, que tem ampliado o contingente
populacional e industrial na região. A unidade também tem problemas estruturais. "Em
épocas de chuva a fossa enche e o odor chega na área de atendimento, causando
desconforto para os clientes", avisa a categoria no texto. A categoria concedeu 30 dias
para a DR resolver os problemas, caso contrário, os trabalhadores vão paralisar as
atividades.”
Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense,
presta o justo apoio aos funcionários dos Correios, como forma de reconhecer o seu
trabalho, bem como prestar solidariedade a esta classe de trabalhadores tão importe para
o nosso Município.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá, em 15 de maio de 2015.
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