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1. EXTRATO DE BENEFÍCIO INSS
Agora para que você possa tirar seu extrato de beneficio pela internet é necessário que
tenha sua própria senha e a forma de obtê-la seguindo os passos abaixo:
Passo a passo para obter extrato de pagamento de benefício
1. Entre no site https://servicos.inss.gov.br/central (aba Histórico de Créditos)
2. Clique em “Fazer login”
3. Caso ainda não possua senha, clique à direita para cadastrar uma
4. Anote a senha que foi gerada
5. Ligue no 135 e valide a senha ou faça isso em qualquer Agência da Previdência
Social (sem agendamento)
6. Acesse o link novamente. Haverá notificação de “Senha expirada” para que você crie
sua própria senha
7. Após o preenchimento com a senha criada e o CPF, o extrato será exibido
Os bancos também disponibilizam este serviço nos caixas eletrônicos, bastando
utilizar o cartão e a senha que você já utiliza para receber o seu benefício.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O
atendimento da Previdência Social é simples, gratuito e dispensa intermediários.

2. XXVII ENAC – FLORIANÓPOLIS/SC
Relembramos que já se encontram abertas as inscrições para o XXVII ENAC que será
realizado no período de 11 a 15 de outubro em Florianópolis. A programação está
muito interessante e com certeza permitirá a diversão de todos os participantes.
Teremos a orktobefest e um dia maravilhoso em Beto Carreiro. Não deixe para a última
hora a sua inscrição e para fazê-la utilize o site www.eventosvanserv.com.br/enac2017
Vamos todos à Ilha da magia!
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3 . ELEIÇÕES PARA POSTAL SAÚDE
No período de 20 a 24 de março estarão acontecendo as eleições para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde. A FAACO, ADCAP, APECT E
FINDECT estão unidas para colocar ali na Caixa de Assistência
representantes preparados e comprometidos para manter e melhorar a
qualidade dos serviços bem como fiscalizar todo o processo de um
beneficio que nos pertence.
Votem conforme abaixo informado:
CONSELHO DELIBERATIVO
CHAPA 28 - “A REGRA É CLARA “
TITULAR – R. MATEUS DA SILVA (MATEUS DA AJACOR) (FAACO)
SUPLENTE – CAIO FELIX (ADCAP)
CONSELHO FISCAL
CHAPA 18 – “RESPONSABILIDADE E LUTA”
TITULAR – DEBORA HENRIQUE (FINDECT)
SUPLENTE – ANA ANGELICA SANTOS (APECT)
CHAPA 15 – “COMPROMISSO E UNIÃO”
TITULAR – SERGIO CASTRO (ADCAP)
SUPLENTE – SILVANA AZEREDO (FINDECT)
OBS: Você, para efetuar seu voto precisará da sua senha pessoal e terá
direito a votar em uma chapa para Conselho Deliberativo e duas chapas
para o Conselho Fiscal.
Não fique de fora. Vote!
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