
330
15 08 2018

1. REUNIÕES COM O POSTALIS Pág. 1

Realizada a primeira reunião com o Postalis e os advogados americanos James Cloyborne e Alen Morekand. 
Ambos fizeram diversas considerações em relação às perdas dos investimentos no Banco BNY MELLON. 
Segundo eles sobre os 8 bilhões e meio de maus investimentos por aquela instituição financeira há 
esperança sim de recuperar.
Na opinião deles, o processo seria dividido em partes, sendo que a primeira parte tem que ter provas com 
evidências consistentes. Também o Banco é responsável pelo plano de negócio e tinha que acompanhar  
como eram feitos os investimentos e suas rentabilidades.  No Brasil o Presidente do Banco (Zeca Oliveira)  
era responsável pelas aplicações. O Presidente  Zeca foi preso, podendo inclusive ajudar no assunto em 
possíveis delações. Outro argumento dos advogados vem de encontro a lei americana que acompanha estes 
assuntos e é de responsabilidade do Governo daquele país. Existe ainda a possibilidade de serem feitos 
acordos já que o Banco tem a circulação de  aproximadamente um trilhão de dólares por dia, e portanto o 
Banco não tem interesse de uma repercussão negativa que possa afetar seu negócios.
Amanhã (15/08) ocorrerá  a continuidade da reunião com a presença de um Senador americano que está 
colocando seus serviço a disposição do Postalis para que se adotem  medidas cabíveis para o assunto.
A FAACO  participou dessa reunião inicial e participará também na de hoje (15/08) representada pelo seu 
Diretor Ademir Loureiro.

2. ACORDO COLETIVO 2018/2019 – PROPOSTA DO TSTS OBTÉM 100% DE APROVAÇÃO

A proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 obteve 
100% de aprovação dos trabalhadores nas assembleias realizadas nesta terça (14) e quarta-feira (15) pelos 
36 sindicatos e federações que representam a categoria.
A mediação do TST, o empenho das representações sindicais e a compreensão, pelos empregados, do 
momento delicado da empresa, foram fundamentais para esse desfecho histórico, sem deflagração de 
greve.
A proposta prevê a manutenção do ACT 2017/2018, ressalvados apenas os termos da decisão do TST sobre o 
plano de saúde, com reposição salarial pela inflação do período, medida pelo INPC, aplicada ao salário e aos 
benefícios.
Com o aceite da proposta, ficam garantidos, a partir da folha de pagamento de agosto, todos os benefícios e 
vantagens previstos no acordo, como o adicional de 70% das férias, anuênios, vale-cultura, vale-extra do 
mês de dezembro, dentre outros.
A empresa agradece o bom senso, a responsabilidade e a prudência demonstradas pelos empregados e suas 
representações na aprovação do acordo que garante a continuidade e o fortalecimento dos Correios.
Ainda temos enormes desafios a serem enfrentados. Somente juntos, conseguiremos recuperar a 
sustentabilidade econômico-financeira da empresa e o patamar de credibilidade e eficiência que sempre 
foram a nossa marca.
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3. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO DE HOSPITAIS DA REDE NEXT | POSTAL SAÚDE Pág-02

Transcrevemos noticia encaminhada pela Postal Saúde –

A Postal Saúde foi surpreendida, na última quinta-feira (9), com a suspensão unilateral do atendimento dos
hospitais do Grupo Next, pertencentes à Rede América, a seguir listados:
• Hospital Abc Cirúrgica (Santo André – SP)
• Hospital Metropolitano Butantã (São Paulo – SP)
• Hospital Luz - Unidade Santo Amaro (Santo Amaro – SP)
• Hospital Ana Costa S/A (Cubatão – SP)
• Hospital Ana Costa S/A (São Vicente – SP)
• Hospital Ana Costa S/A (Praia Grande – SP)
• Hospital Ana Costa S/A (Guarujá – SP)
• Hospital Ana Costa S/A (Santos – SP)
• Hospital Pasteur (Rio de Janeiro – RJ)
• Hospital Vitória (Curitiba – PR)

Sobre o assunto, a Operadora esclarece que a suspensão não se deu por falta de pagamento, como está 
sendo divulgado em comunicações informais via WhatsApp, pois o pagamento desta rede encontra-se em 
dia. E reafirma que não foi notificada pelo grupo sobre essa decisão, com o agravante de não ter recebido 
qualquer resposta sobre o assunto em suas tentativas de contato.

De acordo com a sua política de transparência com o beneficiário, a Postal Saúde ressalta que tem o 
máximo de interesse em manter o melhor atendimento aos beneficiários das regiões atendidas por esses 
prestadores. Assim, a Operadora orienta os beneficiários residentes nestas regiões que busquem 
atendimento na sua rede credenciada e na Substituição de Prestadores.

A Postal Saúde salienta que adotará todas as medidas para solucionar o impasse, inclusive quanto aos reais 
motivos da suspensão, visando resguardar o atendimento aos seus beneficiários e as garantias contratuais 
vigentes.

Postal Saúde. Sua vida, nossa existência!

http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/suspensao-de-atendimento-de-hospitais-da-rede-
next

OBS: Solicitamos considerar a data de posse da nova Diretoria da ARACT publicada no “Na Quarta” extra
nº329 corrigida para hoje dia 15 de agosto.
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