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BIBLIOGRAFIA (SUMÁRIA)

• O objetivo foi o de estudar os serviços postais, no Brasil e em Santa
Catarina, passada a faze de disseminação acelerada, para entender o
processo de qualificação dos serviços, isso dentro de um momento de
integração do território.

CONCLUSÃO (PROVISÓRIA) 

• A Comissão Médica, transferida para a E.A. em 1935, melhorou seu
trabalho e servi desde sua criação em 1933, garantindo com maior
proximidade as condições físicas dos trabalhadores postais, reduzindo a
incidência de afastamentos por problemas de saúde.

• Com a construção de prédios próprios, que se elevaram de 271 para 387,
nos quatro primeiros anos da fusão, diminuiu o gasto com aluguéis. A
construção passava internamente por elaboração do projeto, aprovação do
orçamento, licitação da obra e liberação para a construção.

• Alguns novos serviços foram introduzidos, como de emissão de
identidades e o de emissão e cobrança de títulos.

• O correios aéreos tiveram grande desenvolvimento, por ser a opção mais
rápida entrega que exigiam menor tempo de chegada e teve grande
adesão. Segue gastos com os correios aéreos em Santa Catarina:

• E a verticalização, concentrada no Distrito Federal, passou a produzir
muito do que demandava o Departamento e os serviços postais e
telegráficos, com a criação da Superintendência das Oficinais, que
continha sessões de mecânica, maquinaria, correaria, impressão e elétrica.

METODOLOGIA

• O artigo já está em construção, mas os estudos em torno dos serviços
postais, tanto no Brasil como em Santa Catarina não cessaram, no
entanto, já considera uma período marcado pela qualificação dos
trabalhadores, aperfeiçoamento das relação de trabalho, introdução de
novos serviços, incorporação de modernizações que reduzem o tempo do
tráfego postal, reestruturação física e de gestão e com verticalização da
produção de muitos produtos concernentes com as práticas do
Departamento, dos serviços postais e telegráficos.

OBJETIVOS

▪ GOULARTI FILHO, Alcides. Formação econômica de Santa 
Catarina. 3. ed. rev Florianópolis: Ed. UFSC, 2016. 431 p.

• FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 30 ed. São Paulo: 
Companhia Ed. Nacional, 2001. 248 p.

• Getúlio Vargas e economia contemporânea. Tamás Szmrecsányi e Rui 
Guilherme Granziera (organizadores). 2ª ed. ver. e ampl. Campinas, SP: 
Editora da UNICAMP, São Paulo, SP: Editora HUCITEC, 2004. 

• Série Completa: Relatórios do Departamento de Correios e Telégrafos, de 
1930 a 1941.

• A pesquisa tem por objetivo descrever e analisar os serviços postais, por
meio dos correios no estado de Santa Catarina, como instrumento de
adensamento das funções do Estado e integração nacional. Entender a
partir deste serviço os movimentos do período, que o mesmo foi
incorporando e proporcionando. Nessa fase, onde já estava bem
disseminado os correios, vem a fase de reestruturação.

• No Primeiro Governo Vargas, houve um processo de reestruturação da
gestão pública e centralização, dentro de um movimento de integração
nacional, urbanização e lançamento das bases para a industrialização.
Em Santa Catarina, que não é descolada do âmbito nacional aderiu a
modernização e viu o crescimento e diversificação de sua indústria, com
a novas práticas no meio rural, também levou ao êxodo rural e a
urbanização. O governo visou criar benefícios ao funcionalismo, dar
capacitação para aumentar a produtividade e buscou garantir que
estivessem aptos ao trabalho a maior parte do tempo.

INTRODUÇÃO

RESUMO

RESULTADOS (PARCIAIS)

A metodologia foi de pesquisa bibliográfica e documental, de caráter

exploratório, com abordagem mista (quantitativa e qualitativa). A base

documental são os relatórios produzidos pelo Departamento de Correios e

Telégrafos e a bibliográfica foi utilizada para contextualização. Na

fundamentação foram utilizadas três categorias analíticas centrais:

(1) Adensamento do Estado no Território;

(2) Camadas Geoeconômicas;

(3) Sistemas Regionais de Economia.

Cursos Aperfeiçoamento Normal

Anos Matriculados Diplomados Matriculados Diplomados

1934 - - - -

1935 12 5 16 7

1936 3 3 16 12

1937 7 6 9 4

1938 4 3 5 3

1939 4 3 13 3

1940 2 1 12 8

1941 - - 9 6
Fonte: Relatório do Departamento de Correios e Telégrafos, 1941.

Na busca por reduzir o déficit orçamentário nos Correios e Telégrafos, fundiu

ambos por decreto em 1931, criando o Departamento de Correios e Telégrafos.

Algumas medidas foram sendo tomadas para aumentar a produtividade, para

que os serviços pudessem se expandir sem grandes alterações no quadro de

trabalhadores. Para isso foi criada a Escola de Aperfeiçoamento (E.A.), que

visava a qualificação da mão de obra postal, que ministrava cursos na capital

federal, mas certificava os formados de outras regiões a qualificar os colegas

de função.
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