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INFORME 013/2014 da FENTECT - Brasília, 29 de janeiro de 2014. 

COBRANÇAS DE TAXAS NO POSTAL SAÚDE 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS,  

TRABALHADORES DE BASE E 

DIRETORIA COLEGIADA 

 

Companheiros e Companheiras, 

O Postal Saúde já começa a mostrar a sua cara! Estamos recebendo, de várias regiões do país, 

denúncias de COBRANÇA DE TAXAS que hospitais e clínicas estão aplicando a trabalhadores que 

precisaram de atendimento médico. 

Em anexo, segue nota fiscal no valor de R$ 40,00 que um companheiro carteiro motorizado, 

lotado no CDD/Novo Mundo/Curitiba-PR teve que pagar para receber uma MEDICAÇÃO, uma 

simples aplicação de soro. Segue também em anexo o ofício do SINTCOM/PR, que cobra explicações do 

Diretor Regional, visto que na mesma clínica, antes da implantação do Postal Saúde nunca houve 

qualquer cobrança taxa ou mensalidade, a não ser o compartilhamento, conforme Acordo Coletivo, que 

era descontado no holerite no fim do mês. 

Outros casos estão acontecendo no PR, como a cobrança de R$ 20,00 por cada sessão 

fisioterapia. Um APOSENTADO recebeu boleto no valor de R$ 163,00 com a seguinte menção: 

“Pague em dia sua mensalidade”. 

Em Fortaleza - DR/CE, o pai de um carteiro, devidamente cadastrado como seu dependente 

legal, sofreu um ataque cardíaco e foi levado ao hospital Monte Klinikum, onde precisou fazer um exame 

de sangue de emergência. Foi cobrada TAXA DE R$ 112,00. E se a família não tivesse o dinheiro, 

como seria? 

Estamos correndo atrás das notas fiscais e demais documentos referentes a estes três últimos 

casos. Assim que conseguirmos, daremos ampla divulgação. 

Mas isso não é novidade, companheiros. Há muito tempo estamos denunciando que o Postal 

Saúde irá retirar direitos. Basta analisar alguns trechos do Estatuto do Postal Saúde: 

FONTE: http://www.postalsaude.com.br/sobre-nos/institucional/estatuto-social (extraído em 

29/01/2014). 

 

“CAPÍTULO IV - Das Fontes de Recurso: 

Art. 16º. São fontes de recurso para manutenção da Postal Saúde: 

I. A participação financeira paga pelos Associados de todas as categorias, na forma 

que vier a ser definida nos respectivos Regulamentos dos Planos ou Convênios de Adesão; 

 

http://www.postalsaude.com.br/sobre-nos/institucional/estatuto-social
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CAPÍTULO III - Dos Associados 

... 

Art. 10. Sem prejuízos de outros previstos em normas específicas, são deveres dos 

associados: 

... 

II. pagar, em dia, as obrigações financeiras devidas ao Postal Saúde; 

III. acatar as disposições estatutárias e regulamentares; 

Parágrafo Único - O não pagamento das obrigações financeiras enseja justa causa 

para exclusão do associado, observadas as regras de inadimplência definidas nos regulamentos 

dos Planos.”  

E por que, junto com os cartões do Postal Saúde, em grande parte do país, a ECT não está 

enviando o Estatuto do Postal Saúde, como divulgado no Boletim Técnico 007/2014 CESAU – VIGEP? 

A resposta é clara: É porque eles querem esconder a verdade dos trabalhadores, como 

destacado em breves trechos do Estatuto do Postal Saúde citados anteriormente, em que fica claro que 

teremos que FINANCIAR O POSTAL SAÚDE sob pena de EXCLUSÃO DO ASSOCIADO em caso 

de inadimplência. 

Em anexo, também enviamos resumo do Estatuto do Postal Saúde que fala mais sobre isso. 

Companheiros/as de todo o país, já estamos tomando as medidas jurídicas em relação a estas 

denúncias, porém ressaltamos a necessidade de uma GRANDE GREVE que coloque a empresa na parede 

e que pressione a justiça a determinar o fim do Postal Saúde, como já definido nos dois últimos dissídios 

coletivos. 

Vamos lotar as assembleias de hoje e construir uma greve histórica, pois sempre foi na luta 

que alcançamos conquistas como o próprio CorreiosSaúde, o Ticket Alimentação, férias, 13° Salário, 

etc... 

Não há desculpas para não fazer a luta. Cobre do seu sindicato um posicionamento firme, pois 

se esperarmos até abril para construir a mobilização a empresa e o governo Dilma (PT) já terão 

concretizado a implantação do Postal Saúde e será mais difícil reverter a situação.  

Reforçamos a orientação aos Sindicatos para que enviem à Brasília um representante para 

compor o Comando Amplo de Mobilização e Negociação. 

Cruzar os braços é respeitar nossas famílias! 

É GREVE A PARTIR DAS 22h de hoje - 29/01/2014. 

 
 

  


