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Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios
e Telégrafos de São José do Rio Preto e Região

Conlutas
CENTRAL SINDICAL E POPULAR

CSPCSP

Em uma comemoração simbólica ao dia 
do atendente comercial, no dia 30 de 
Outubro (sexta-feira) foi oferecido no saguão 
da AC/São José do Rio Preto um café da 
manhã aos atendentes daquela agência, 
esteve presente o gerente da agência, a 
REVEN alguns CATS (Coordenadores de 
Atendimento) entre outros trabalhadores, 
dois fato curioso nos chamou a atenção, o 
primeiro é que na mensagem lida aos 

atendentes todos aplaudiram, o segundo e mais curioso é que após o 
discurso da REVEN, todos ficaram estáticos, nem mesmo a própria 
REVEN teve coragem de iniciar uma salva de palmas.

As exigências para cadastramento ou permanência de pais e mães no plano podem 
passar por alterações. Por isso, periodicamente, é feito o recadastramento obrigatório, 
conforme estabelece o Manual de Pessoal dos Correios (MANPES), no  Módulo 16, 

Capítulo 1. Assim, de 1º de outubro a 30 de novembro, será 
realizada a campanha de atualização cadastral de todos os pais e 
mães inscritos como dependentes no Correios Saúde.

No Plano Correios Saúde, é facultado ao Beneficiário titular 
solicitar o cadastramento como dependente o pai e/ou a mãe, 
desde que estes preencham algumas exigências: idade mínima de 
55 anos, renda mensal igual ou inferior a 1,2 salários mínimos (que 
em 2015 corresponde a R$ 945,60), não estar vinculado a 
qualquer modalidade de plano de saúde ou de assistência médica 

e ser dependente econômico do titular.
O titular que já solicitou a inclusão de pai e/ou mãe, no período de janeiro a setembro 

de 2015, está dispensado do recadastramento.
Para fazer o recadastramento, é necessário que o titular apresente os seguintes 

documentos do pai e/ou mãe:
a) Termo de Inclusão/Renovação/Exclusão do Beneficiário Dependente (para cada 

dependente do titular). para fazer download do documento. (campo disponível no Site da 
Postal Saúde) b) Cópia do RG; c) Cópia do CPF;                     d) Comprovante de 
rendimentos para os dependentes que recebam até 1,2 Salário-Mínimo vigente ou 
Declaração de que o Pai ou a Mãe não possui rendimentos; e) Declaração do 
Beneficiário titular atestando que seu (s) genitor(es) não está (ao) vinculado(s) a 

DIA DO ATENDENTE COMERCIAL
Talvez isto se explique pelo fato de que em sua fala a atual REVEN com 

muito cinismo disse que desde de Janeiro as unidades compreendidas 
pela REVEN 05 se destacaram e superaram todas as metas, sabemos que 
a verdade não é bem esta, desde que assumiu a atual REVEN agraciada 
por indicação política todos os índices sofreram uma queda brusca, os 
trabalhadores da região de São José do Rio Preto bem sabem que a 
nomeação da atual REVEN foi naquela oportunidade uma catástrofe 
anunciada, pois, já conhecíamos a falta de capacidade da nomeada até 
mesmo no atendimento.

Queremos acreditar que com as atuais mudanças no corpo diretivo da 
ECT tenhamos pessoas mais qualificadas para conduzir nossa região a 
índices que deixaram saudades, sem contar a condição de trabalho que 
desde que assumiu a atual REVEN extinguiu esta palavra das normas da 
ECT.

RECADASTRAMENTO DE DEPENDENTE PAI E/OU MÃE
qualquer modalidade de plano de saúde ou assistência médica e ser dependente 
econômico do titular.

ATENÇÃO
É NECESSÁRIO O RECADASTRAMENTO DE PAI E MÃE E DEPENDENTES 

FILHOS (AS) SOLTEIROS (AS) MAIORES DE 21 ANOS E MENORES DE 24 ANOS 
QUE ESTÃO CURSANDO O 3º GRAU ENSINO SUPERIOR.

Central de Atendimento POSTAL SAÚDE
Informações sobre a rede credenciada em âmbito nacional, solicitação de alteração 

cadastral, solicitação de 2ª via do cartão de identificação do beneficiário, auxílio na 
emissão de extrato de despesas médicas, solicitação de demonstrativo de IR, 
solicitação de alteração de senha e muito mais.

0800 888 8116 - 24h por dia, 7 dias por semana.
Central de Atendimento para Deficientes Auditivos da POSTAL SAÚDE
A POSTAL SAÚDE também tem um canal especial para deficientes auditivos.
0800 888 8117- Ouvidoria
O canal de ouvidoria é um segundo atendimento, ou seja, deve ser utilizado caso 

não tenha recebido a resposta da sua solicitação pela Central de atendimento ou se 
sentir insatisfeito com o resultado do seu questionamento.

0800 888 8120- Segunda  a sexta, das 8h às 18h.
Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco F, 5º e 6º andares Edifício Palácio 

da Agricultura - CEP 70040-908 - Brasília-DF

Em virtude da grande demanda de seu departamento Jurídico e determinação da DIRETORIA COLEGIADA os advogados do sindicato estarão a 
disposição de seus filiados em questões EXCLUSIVAS TRABALHISTAS com relação Sindicato x trabalhador x ECT, ficando qualquer outra demanda não 
trabalhista impossibilitada de atendimento no SINDICATO, o trabalhador que desejar encaminhar demandas não trabalhista poderão agendar consulta no 
escritório da ANOVE ADVOCACIA ao qual o DR Giovanni Spirandele e o Dr. Vlamir são associados , lembrando que o referido atendimento é 
PARTICULAR não tendo assistência jurídica do SINTECT-SJO.

O SINTECT-SJO INFORMA
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Suplentes Diretoria Executiva
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