COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA – CSSF
REQUERIMENTO Nº

DE 2013

(Da Sra. Deputada Erika Kokay

Requer
a
realização
de
audiência pública nesta Comissão com o
objetivo de discutir medidas, que
contribuam para preservar a saúde dos
empregados da ECT - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos,
proporcionando-lhes
horário
mais
adequado e melhores condições de
trabalho.

Senhor Presidente,

Com amparo nos arts. 24, III, 255 e 256 do Regimento Interno,
venho requerer a Vossa Excelência a realização de audiência pública, nesta
Comissão, com o objetivo de discutir medidas, que contribuam para preservar a
saúde dos empregados da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
proporcionando-lhes horário mais adequado e melhores condições de trabalho.

JUSTIFICAÇÃO
A profissão de carteiro, que hoje é exercida por mais de 56 mil
profissionais, a maior parte empregada pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT, deve merecer especial atenção desta Comissão.
A razão para isso é que, embora desempenhando atividades de
indiscutível relevância social e econômica, essa categoria, é exposta,
diariamente, a condições absolutamente inadequadas de trabalho. De fato, ao,
ao executar a entrega manual dos quase 9 bilhões de objetos postais,
distribuídos pelo País inteiro, anualmente, de domicílio a domicílio, o carteiro
termina percorrendo imensas distâncias, quase sempre a pé, com uma carga
média de 12 quilos. Não dispõe, contudo, de vestimenta e equipamentos de
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proteção compatíveis com as condições climáticas e não recebe acessórios
apropriados de proteção solar.
Registre-se que, em muitas localidades, esse trabalho é feito em
horários extremamente adversos, sob os efeitos do sol intenso e altíssimas
temperaturas, o que deixa inúmeras sequelas na saúde dos carteiros, havendo,
inclusive, casos confirmados de câncer de pele.
Com o objetivo, pois, de contribuir para o debate acerca de uma
melhoria das condições de trabalho desses profissionais, inclusive sobre a
necessidade de que seja instituído o horário especial de trabalho, estabelecendo
que a entrega de correspondências seja feita apenas no período da manhã,
vimos requerer a realização da audiência pública ora proposta. Durante o
evento, para o qual serão convidados representantes dos trabalhadores e da
direção da ECT, além de representantes do Ministério Público do Trabalho e de
outros especialistas sobre a questão, certamente será aprofundada a discussão
sobre a regulamentação diferenciada dessa atividade.
Assim, em vista da importância do carteiro para a qualidade dos
serviços postais brasileiros, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres
Pares na discussão desta matéria que, a nosso ver, reflete-se de grande
importância para o aperfeiçoamento da ECT
.
Isso posto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
provação do presente Requerimento.
Sala das Comissões,

abril de 2013

Deputada Erika Kokay - PT/DF
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