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1. POSTAL SAUDE I 
Os beneficiários  da Postal Saúde após decisão do TST migraram automaticamente  para o novo Plano 
chamado de Correios Saúde II. Agora nesse mês os aposentados foram surpreendido com a modificação 
aplicada no sistema de custeio do Plano: 
1 -  passaram a pagar mensalidade mais coparticipação. 
2 – Na mensalidade para formação da mesma, está sendo computado; Beneficio do INSS mais Postalis  BD e 
PostalPrev  e ainda para os beneficiários da lei 8529/92 a inclusão do pagamento feito especificamente pela 
União. Estes aposentados estão sendo penalizados com uma cobrança que consideramos abusiva já que fere 
a isonomia com cobrança diferenciada incluindo benefícios que foram incluídos indevidamente. O plano 
anterior era claro igual para todos. A modificação no TST direcionou apenas para cobrança de mensalidade e 
migração de pai e mãe para outro plano. A FAACO já enviou carta cobrança a direção da Postal Saúde e 
aguarda o posicionamento para adotar se necessário medidas judiciais . Recomendamos que mesmo sendo 
considerada errada a formação da renda para cobrança, sejam efetuados os pagamentos dos boletos 
evitando assim maiores problemas. Esse novo sistema está sendo aplicado na mensalidade e na 
coparticipação. A cópia da carta enviada a Postal Saúde está sendo encaminhada as Associações bem como 
aos nossos escritórios de advocacia que acompanham o assunto. 
 
2. POSTAL SAUDE II 
 “Acabe com a poluição plástica” é o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente 2018 
A data, celebrada em 5 de junho, pretende mobilizar governos, setor privado, comunidades e indivíduos 
sobre os perigos do consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis  
“Acabe com a poluição plástica” é o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente 2018  e.a Postal Saúde está 
engajada neste movimento . Acessem: www.postalsaude.com.br 
 
 
3. 1 º CIAC – LISBOA PORTUGAL 
O 1º Congresso Internacional dos Aposentados dos Correios – CIAC permanece com as inscrições abertas. 
Acessem o site www.eventosvanserv.com.br/ciac2018 diretamente ou através do site da FAACO 
www.faaco.or.br na área de links e efetue a sua inscrição. Verifiquem ali as promoções e venham participar 
desse evento que ficará para sempre na memória de todos. 
 
 
4. CONREP 86º BELÉM/PARÁ 
Estão sendo ultimados pela VANSERV as providencias para realização do CONREP 86º em Belém do Pará no 
HOTEL PRINCESA LOUÇÃ, no período de 18 a 22 de julho. Ainda existem algumas vagas e os interessados 
devem efetuar sua inscrição através do site  www.eventosvanserv.com.br/conrep86 
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