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1. REUNIÃO POSTALIS COM INTERVENTOR E ADVOGADOS AMERICANOS 
Dando continuidade  a reunião  do dia 14/08, na manhã do dia 15 a reunião  teve a participação do 
Senador Bart S. Fisher  que expôs suas considerações em relação às ações que os escritórios de advocacia 
devem tomar. Segundo O Senador,  o Postalis  juntamente com as representações  dos trabalhadores 
tem sim que acreditar nos passos  e serem tomados, só assim terão sucesso  nas demandas judiciais  
perante o  gigante BNY MELON. O Senador ainda falou que existiam muitos outros assuntos a serem 
tratados, mas que só seriam discutidos com o Postalis e os Advogados, motivo porque o representante 
da FAACO (Ademir Loureiro), o Vice Presidente dos Correios Hely Cerqueira, o Representante da ADCAP 
José Maria e o colega Ângelo Donga retiraram-se  da reunião. A FAACO entende que todas essas ações 
são necessárias com um único objetivo, que é a tentativa exaustiva em busca de uma solução benéfica 
para  todos que fazem parte do Instituto Postalis  
2. POSTAL SAUDE I                                                                                          
A Postal Saúde orienta os beneficiários aposentados e afastados que o prazo máximo para pagamento 
dos títulos com vencimento no mês 08/2018 será até o próximo dia 31 de agosto. Além de ter sido 
enviado para a casa dos beneficiários, o boleto pode ser gerado no site ou na Unidade de Representação 
Regional mais próxima.  
Após este período, o beneficiário deverá, obrigatoriamente, solicitar a segunda via nos escritórios 
regionais da Postal Saúde.  
Não deixe seu boleto em aberto, mantenha sua saúde em dia!  
  
http://www.postalsaude.com.br/aposentado/noticias/prazo-para-pagamento-dos-boletos 
3. POSTAL SAUDE II 
Recadastramento de dependentes universitários vai até o dia 31 deste mês 
Beneficiários devem ficar atentos ao prazo final da campanha para não correrem o risco de suspensão da 
assistência médica e odontológica. 
Prossegue até o dia 31 de agosto na Postal Saúde a campanha de recadastramento de dependentes 
universitários – filhos solteiros dos titulares do plano de saúde, maiores de 21 anos e menores de 24 
anos, que cursam ensino superior. A validade do cadastro é semestral e a campanha teve início no dia 30 
de julho.  
Para atualizar os dados e garantir a manutenção da assistência médica e odontológica é necessário 
preencher o Termo de Inclusão e Renovação de Beneficiários Dependentes (FOP 148.03) e encaminhá-lo, 
juntamente com os outros documentos, aos canais disponibilizados pela Postal Atenção! Aqueles que 
não se recadastrarem até o dia 31 de agosto terão o plano de saúde suspenso, conforme previsto no 
Manual do Beneficiário - Plano CorreiosSaúde II 
Acessem www.postalsaude.com.br  
4. ACT – 2018/2019 
Infelizmente a audiência  no TST marcada para  dia 21/08 (ontem) não aconteceu em virtude da 
formatação do documento  ser assinado pelos Correios e Federações. Uma nova data ( 29/08) foi 
agendada e esperamos que ali seja definitivamente oficializado o acordo coletivo 2018/2019. 
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