
PROPOSTAS 

1) Prorrogação da permanência dos beneficiários que se desligaram no PDI 2020, até oferecermos outras opções de plano para 
eles. 

- O Presidente informou que será analisada a possibilidade de prorrogar a permanência destes beneficiários no plano por mais 
6 (seis) meses, até a criação de uma outra opção. Apesar de se sentir otimista com o tema, só poderá se posicionar após as 
análises. 

2) Retorno do custeio do plano em 70%, para a mantenedora e 30% para os beneficiários da ativa; 

- O Presidente informou que esta situação depende de uma ação conjunta entre as representações dos trabalhadores e a 
direção dos Correios, mas que iniciará estudo de viabilidade do mesmo. 

3) Retorno do custeio do plano de 50% para a mantenedora e 50% para os beneficiários aposentados, até que sejam oferecidas 
outras opções de plano para eles; 

- Resposta idêntica à proposta anterior (item b). 

4) Retirar a regra que impede o cadastro de credenciados em um raio de 70 Km; 

- O presidente solicitará a mudança deste impedimento para que as pessoas possam cadastrar os médicos de sua confiança 
independente da distância. 

5) Criação de um grupo de trabalho paritário (Postal Saúde/representação dos beneficiários) para a criação de um novo estatuto 
da Postal Saúde, baseado no vigente em 2017; 

- O presidente se mostrou receptivo à solicitação e responderá posteriormente. 

6) Criação do Plano Correios Saúde III (proposta que seja regional) para atender aposentados, desligados em demissão 
incentivada e com opção de inclusão de outros dependentes; 

- Serão realizados estudos para a criação de um plano para contemplar este público. 

7) Retorno imediato dos Correios para a condição de mantenedor do plano; 

- O presidente falou que, apesar da pretensa “aprovação”, a efetivação ainda não foi feita e acredita que a situação será 
corrigida, com a Empresa voltando à condição de Mantenedora. 

8) Retorno da divisão paritária da participação nos conselhos Fiscal e Deliberativo, sendo 3 (três) indicados pela mantenedora 
e 3 (três) eleitos pelos beneficiários (em eleição direta); 

- O presidente acenou positivamente sobre o tema. 

9) Participação de 2 (dois) representantes eleitos pelos beneficiários na diretoria executiva do plano; 

- O presidente se manifestou contrário a esta solicitação de realização de eleições, por entender que a ocupação destes cargos 
deve ser pautada em critérios eminentemente técnicos. 

10) Retorno dos ambulatórios nos grandes centros e detalhamento do “Plano Estratégia Saúde”; 

- O gerente da área foi instado a iniciar as avaliações pertinentes. 

11) Cumprimento, na integralidade, da ação dos aposentados em São Paulo. 

- Foi disponibilizada uma lista com os nomes das pessoas que não foram atendidas, com o compromisso da Postal 
Saúde de solucionar a questão.  


