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INFORME 005/2014 da FENTECT - Brasília, 07 de janeiro de 2014. 

POSTAL SAÚDE 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS,  

TRABALHADORES DE BASE E 

DIERETORIA COLEGIADA 

 

Companheiros e companheiras,  

Estamos recebendo de vários sindicatos a informação de que  os cartões do Postal Saúde estão 

chegando via carta registrada, com AR, às residências dos trabalhadores e trabalhadoras da ECT. 

Orientamos a todos os trabalhadores(as) e aos sindicatos a seguirem a orientação da 

Assessoria Jurídica da FENTECT de não assinem nada referente ao Postal Saúde até o dia 31/01/2014, 

data do julgamento da Ação de Cumprimento proposta pela FENTECT contra a ECT pela extinção do 

Postal Saúde e manutenção da Cláusula 11 do Dissídio Coletivo vigente. 

Orientamos ainda a todos os sindicatos que fiquem atentos a quaisquer dificuldades que os 

trabalhadores possam vir a ter em relação ao atendimento médico/odontológico. Caso isso ocorra, 

orientamos a todos os sindicatos a ingressarem com mandado de segurança judicial para garantir o 

atendimento médico/odontológico aos trabalhadores, bem como a registrar boletim de ocorrência na 

delegacia e a enviar essas informações imediatamente à FENTECT. 

No “Primeira Hora” de hoje, a empresa tenta passar a imagem de que o Postal Saúde 

definitivamente é o responsável pelo nosso convênio médico. Lembramos a todos os companheiros e 

companheiras que o Postal Saúde está sendo implantado de maneira ilegal e além do processo judicial 

movido pela FENTECT, estamos organizando uma grande mobilização da categoria para barrarmos 

o Postal Saúde e garantirmos o Correios-Saúde com melhorias. 

Firmes! 
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