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1. BRASIL/CORREIOS 

Estamos atravessando em nosso país momentos difíceis, inflação subindo, bolsa caindo, 

mais de 14 milhões de desempregados, gente passando fome, a vacinação que não 

deslancha, mais de 580.000 mortes pela COVID e no meio de tudo isso o desejo do 

governo de privatização dos Correios . Em consequência problemas no Plano de Saúde, no 

Postalis e colegas passando enormes dificuldades. É difícil mas é preciso não esmorecer 

ou seja como dizem alguns colegas “a luta não se aposenta”.  Continuamos buscando por 

todos os meios minimizar os efeitos desse  verdadeiro terremoto que dificulta nossas 

vidas. Buscamos na Justiça a solução para  a cobrança injusta das mensalidades da Postal 

Saúde. Com o Grupo de Trabalho- GT e nossos Representantes Aparecido-UNACOB e   

Laerte- AAPSC permanecemos em busca também de uma solução para o Plano de 

Previdência Postalis e se necessário recorreremos à Justiça. Cobramos através da Carta-

0007/2021,  em anexo, a Presidência dos Correios, uma solução para o Plano Correios 

Saúde II , ou seja a permanência das mensalidades compartilhadas 50% Mantenedora e 

50% beneficiários. Tivemos ontem mais uma  liminar concedida para a Região de São 

Paulo determinando a cobrança compartilhada e aguardamos também que isso ocorra 

com a nossa ação que atingirá todo o Brasil. Como já dissemos não vamos esmorecer, o 

nosso caso não é a esperança a última que morre, a esperança vai continuar viva e a 

nosso favor. 

 

2. VACINAÇÃO 

Recomendamos a todos que além da 1ª e 2ª dose ou da dose única que busquem 

também a dose de reforço ou 3ª dose. Precisamos extirpar definitivamente esse vírus no 

país e no mundo. Não deixem de seguir os protocolos , higiene, lavagem das mãos com 

sabão, álcool em gel, uso de máscaras e evitar aglomerações. 

“Que Deus esteja sempre conosco!”  

 

Carta-0007-2021 em anexo 
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