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O PLANO DE SAÚDE É NOSSO

A ECT/Postal Saúde tem feito
comunicados internos e enviado
telegramas aos trabalhadores da ativa e
aposentados orientando pela exclusão
do atual plano de saúde.
Mas a FENTECT E TODOS
OS SINDICATOS orientam aos
trabalhadores: NÃO ABRAM MÃO
DE SEU PLANO, não assinem
qualquer documento relacionado ao
Plano sem antes ter a devida orientação
da FENTECT.

A ECT está forçando
o trabalhador a deixar
imediatamente o Plano
de Saúde dos Correios.

VOCÊ SABE

POR QUE

?

Ainda que ECT/Postal Saúde
insistam em impor a cobrança de
forma imediata, é importante que a
categoria continue fazendo parte do
atual Plano de Saúde da ECT.
Permaneça no Plano de Saúde da
ECT. Esta é a orientação até que os
embargos de declaração apresentados
pela FENTECT junto ao Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e também
o recurso junto ao Superior Tribunal
Federal (STF) sejam julgados.
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Não abra mão dos seus direitos,
NÃO assine documento de exclusão

Não assinem
nenhum documento
relacionado ao Plano
de Saúde sem antes
ter a orientação da
FENTECT.

Porque quanto mais pessoas saem do plano por conta da cobrança
arbitrária de mensalidade, mais o NOSSO PLANO ATUAL se torna pesado
para quem fica. E a ECT ganha força para DEIXAR DE CUSTEAR O PLANO
DE SAÚDE e JOGAR toda a responsabilidade de 100% do CUSTEIO PARA
OS TRABALHADORES.
A ECT quer se livrar de investir nos trabalhadores e enxugar custos para
facilitar a entrega dos Correios à iniciativa privada. Permaneçam no Plano de
Saúde dos Correios e fiquem atentos a novas orientações do Sindicato.
FIQUE ATENTO! NÃO PERMITA ESSA INVESTIDA CONTRA O SEU
DIREITO. FIQUE NO PLANO DE SAÚDE DOS CORREIOS!

RESISTIR É FORTALECER TODOS OS TRABALHADORES

