
                              SINDICATO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 

                         E TELÉGRAFOS E SIMILARES – SINDECTÉB / BAURU E REGIÃO 

                         REOP’s – REGIÕES OPERACIONAIS POSTAIS – ECT / DR / SPI 

                         REOP’s: BAURU – PRESIDENTE PRUDENTE – ARAÇATUBA 

                          BOTUCATU - SOROCABA 

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

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

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

 

 

COMUNICADO SINDECTÉB 015/2013  

 
 

 

  Bauru/SP, 09 de Maio de 2013. 

 

POSTAL SAÚDE, UM NOVO POSTALPREV? 

 

Companheir@s, 

  A capacidade da atual Direção dos Correios de nos surpreender, de forma 

negativa, parece inesgotável, após o equacionamento do déficit do Postalis e, de mais um 

capítulo da novela PLR, ficamos sabendo que criaram um novo plano de saúde, o Postal 

Saúde, no dia 30/04, em Assembleia realizada no Edifício Sede. 

  Na mesma ocasião, aprovaram o seu Estatuto e escolheram os integrantes dos 

Conselhos de Administração e Fiscal da Diretoria, assim como foi indicado o Presidente, um 

funcionário da Caixa Econômica Federal, que trabalhou como assessor do VIPAD (Sr. 

Sérgio). 

  Como a atual Direção da Empresa, até o presente momento, não negou o fato, 

presumimos que seja verdadeiro. 

  Assim sendo, cabem alguns questionamentos: por que foi criado outro plano de 

saúde, se já temos o Correios Saúde? Por que as entidades representativas dos funcionários 

não foram consultadas? Por que foi tudo feito às pressas e sem divulgação? Quem são os 

Conselheiros, Diretores e o Presidente (Sr. Sérgio)? Foi indicado porque o plano de saúde da 

Caixa é mais restritivo que o Correios Saúde? E, afinal, por que a gestão do plano de saúde, 

que é uma questão de departamento pessoal, foi transferida da VIGEP (Vice-Presidência de 

Pessoal) para a VIPAD (Vice-Presidência de Administração)? 

  Como vemos muitas perguntas que esperamos, mas não acreditamos sejam 

respondidas pela Diretoria Central, por isso já estamos encaminhando a questão ao Jurídico, já 

que acreditamos que a forma como foi criado o novo plano de saúde viola frontalmente o Art. 

37 da CF. 

                      Como os trabalhadores dos Correios já têm um plano de saúde, garantido e 

assegurado pelo Acordo Coletivo vigente, e não são obrigados a abrir mão dele, acreditamos 

que o plano, recentemente criado, vai ser oferecido aos novos funcionários dos Correios, aliás, 

o fato do Edital para novo concurso, que deveria ter sido publicado em março/2013 e até 

agora não foi publicado, tem algo a ver com isso? 
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  Implantado o novo plano de saúde, como fica a situação dos funcionários mais 

antigos, que estão no Correio Saúde? Algo parecido com o que fizeram com a implantação do 

Postalprev, em relação aos participantes do Postalis BD? 

  A FINDECT e os Sindicatos a ela filiados estão atentos à questão e, tomarão as 

medidas necessárias para manter os direitos dos trabalhadores ecetistas, tão arduamente 

conquistados. 

  

Saudações Sindicais, 

 

____________________________ 

                                             José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


