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INFORME 009/2014 da FENTECT - Brasília, 17 de janeiro de 2014. 

Cartão Postal Saúde 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS,  

TRABALHADORES DE BASE E 

DIRETORIA COLEGIADA 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

No dia 13/01/2014 a direção da ECT, através da Vice Presidência de Gestão de 

Pessoas (VIGEP), divulgou a Nota CESAU no Boletim Técnico – 007/2014 (em anexo) - que 

trata da distribuição dos cartões Postal Saúde, bem como da operacionalização do Plano ilegal na 

rede credenciada. 

Nesse sentido, encaminhamos aos sindicatos e aos trabalhadores de base a Nota 

Técnica (anexo) do Dr. Adovaldo, Assessor Jurídico da FENTECT, acerca dos procedimentos a 

serem adotados. 

Reforçamos a orientação anterior, contida no Informe-005/2014 da FENTECT, de não 

assinar nada em relação ao Postal Saúde até o dia 31/01/2014 – dia do julgamento da ação 

movida pela FENTECT contra a ECT devido à ilegalidade do Postal Saúde – tendo em vista que 

o próprio Boletim Técnico da empresa afirma, taxativamente, que a atual carteirinha do 

convênio médico terá validade de 180 dias na rede credenciada, conforme texto abaixo: 

“2. Atendimento na Rede Credenciada 

... Nos casos em que o beneficiário ainda não tiver recebido o novo cartão, poderá 

comparecer diretamente à rede credenciada de posse da atual Carteirinha do CorreiosSaúde. Se 

houver necessidade, em casos excepcionais, poderá ainda ser emitida previamente pelo sistema 

SASMED a guia de atendimento. 

A atual Carteirinha do CorreiosSaúde terá a validade de 180 dias a contar de 

01/01/2014, sendo que após este período a rede credenciada somente aceitará o novo Cartão de 

Identificação do Beneficiário (CIB).”... 

Portanto, quem precisar de atendimento médico nesse período deve apresentar a 

carteirinha do Correios-Saúde e o atendimento não pode ser recusado. Caso haja dificuldades 

para atendimento ou mesmo a negativa de atendimento, tais fatos devem ser comunicados de 

imediato ao sindicato. Orientamos ainda que o trabalhador procure uma delegacia para fazer o 

Boletim de Ocorrência (B.O.), para denunciar o abuso ocorrido, no sentido de preservar o direito 

de Assistência Médica-Odontológica. Essa documentação deve ser encaminhada de imediato ao 
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jurídico da FENTECT, para que este possa informar ao Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, 

responsável pelo julgamento da causa. 

Ressaltamos que a direção da ECT e o governo Dilma têm total responsabilidade pela 

mudança ilegal do nosso Plano de Saúde, bem como têm total responsabilidade pela sua 

operacionalização junto aos trabalhadores e à rede credenciada. 

Por fim, complementamos a orientação anterior para que só receba/desbloqueie o 

cartão do Postal Saúde em último caso. E, se necessário, fazê-lo via telefone ou se assinando 

qualquer documento, faça a seguinte ressalva: “Recebimento/desbloqueio do cartão postal saúde 

sob protesto, devido ao descumprimento da sentença normativa vigente”. 

Porém, não vamos ficar reféns desse modelo Postal Saúde que a empresa e o governo 

Dilma querem nos empurrar goela abaixo e de maneira ilegal, pois ele privatiza nosso Plano de 

Saúde, tira responsabilidades da empresa, retira direitos dos trabalhadores e que num futuro 

próximo vai impor cobrança de mensalidades, dentre outros.  

A implantação do Postal Saúde às pressas demonstra o desespero da ECT diante da 

grande mobilização que a categoria está preparando para o dia 30 de janeiro.Vamos permanecer 

firmes na posição de lutar pela manutenção e melhorias no Correios-Saúde, sem a cobrança de 

taxas e mensalidades. 

Firmes! 

 

   

Edmar Leite  José Rodrigues dos S. Neto 
Diretoria - FENTECT  Diretoria - FENTECT 

 

 

   

Carlos Clei Tomás da Silva  Joel Arcanjo Pinto 
Diretoria - FENTECT  Diretoria - FENTECT 

 

 

  

Wesley Furtado Martins  Emerson Vasconcelos da Silva 
Diretoria - FENTECT  Diretoria - FENTECT 

 

 

 

 

Evandro Leonir da Silva  James Magalhães de Azevedo 
Diretoria - FENTECT  Diretoria - FENTECT 

 


