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O Jornal do Postalis - Edição 80 já está disponível no site do Instituto.
Segue o link: http://www.postalis.org.br/jornal-do-postalis/
Nesta edição o(a) leitor(a) saberá tudo sobre as posses dos novos Dirigentes do Postalis,
membros da Diretoria Executiva. Ficará a par da campanha anual de recadastramento
dos aposentados 2016. O prazo final será no dia 30 de setembro. Fique atento!
2. ACORDO COLETIVO 2016/2017 - EMPRESA E FEDERAÇÕES FAZEM NOVA RODADA
DE NEGOCIAÇÕES DO ACT

Prosseguiram ontem (23) as negociações entre os Correios e os Representantes dos
trabalhadores para o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017.
Os representantes da Empresa ressaltaram a vontade que o Presidente Guilherme
Campos tem de que as Representações Sindicais e os Correios negociem um acordo que
beneficie a todos, sem a necessidade de que as discussões cheguem ao Tribunal Superior
do Trabalho (TST).
Dentro da cláusula Disposições Gerais, um dos principais pontos apresentados pelos
Correios foi a proposta de instituição do Banco de Horas, um mecanismo de
compensação mais flexível, no qual as horas excedentes trabalhadas poderão ser
utilizadas como folga pelo empregado, bem como débitos referentes ao descumprimento
parcial da jornada poderão ser compensados pelo empregado, em vez de serem
descontados. A Empresa ressaltou que a proposta do Banco de Horas é importante,
principalmente diante do avanço dos procedimentos para a implantação do Registro
Eletrônico de Ponto – REP, na forma recomendada pelo Ministério Público do Trabalho.
Sem o Banco de Horas, o controle eletrônico de frequência fica mais rígido,
inviabilizando, principalmente, a possibilidade de compensação de jornadas não
trabalhadas integralmente.
Foram discutidos temas como as garantias da mulher trabalhadora dos Correios, seus
benefícios e auxílios. Foram citadas também as cláusulas sobre Equidade Racial e de
Gênero, constituídas mutuamente pela empresa e representantes sindicais, sendo estas
exemplo para muitas instituições. A empresa mostrou que vem contribuindo com
melhorias e ações corporativas dentro desse tema (TLT Assédio Moral e Sexual, palestras
e fóruns sobre o assunto, atividades corporativas, dentre outras) no intuito de despertar
a consciência de todos para a importância do assunto.
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Permanecem ainda abertas as inscrições para o XXVI Encontro Nacional dos
Aposentados através do site www.eventosvanserv.com.br/enacmanaus
Não fique de fora , são poucas a vagas restantes, inscreva-se logo !
4. POSTAL SAUDE
Fiquem atentos(as) ao período de sua atualização cadastral na Postal Saúde.
Não perca os prazos para envio da documentação e observe qual é o canal de envio
mais adequado às suas necessidades.
Os documentos obrigatórios são:
TERMO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DEVIDAMENTE PREENCHIDO (será enviado a
cada beneficiário(a) aposentado(a), disponibilizado no site da Postal Saúde e nas
URRS- Unidades de Representação Regional);
CÓPIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS;
CÓPIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DO BENEFÍCIO POSTALIS (se for o seu caso).
Sua documentação poderá ser enviada por meio dos seguintes canais:
CAIXA POSTAL 16.222, CEP: 70380-525 / BRASÍLIA-DF;
E-MAIL: aposentados.cadastro@postalsaude.com.br;
PESSOALMENTE, NA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL DE SEU ESTADO.
Os documentos enviados a outros canais não serão considerados.
A Postal Saúde já iniciou o processo de envio de comunicado ao seu endereço, com os
detalhes da campanha de atualização e o termo de atualização, que você receberá no
período de sua atualização, que é relacionado ao seu mês de nascimento,. Lembramos
aos beneficiários da Lei-8529/92 que o valor a ser considerado no seu beneficio é o
pago pelo INSS, desconsiderando-se o complemento da União.
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