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1. 31/10/2018
No Brasil imitando uma festa que tem origem nos Estados Unidos celebra-se hoje o
Halloween ou Dia das Bruxas mas é necessário ressaltar e até comemorar que hoje 31/10
é o dia Nacional da Proclamação do Evangelho, Dia da Reforma Protestante e também o
Dia Nacional da Poesia.
2. CONREP EM CAMPOS DO JORDÃO
Será realizado no mês de março de 2019 em Campos do Jordão o primeiro Conrep do ano
de 2019. A Lâmina e o material de inscrição estará sendo disponibilizada nos próximos dias
e o evento será realizado pela VANSERV.
3. REUNIÃO FAACO BRASILIA
A FAACO estará realizando no dia 19/11 em Brasília reunião extraordinária para tratar de
diversos assuntos já disponibilizado aos Presidentes através do Informativo nº 1 de
outubro/2018.
A reunião ocorrerá em salão no Hotel Athos Bulcão onde os Presidentes deverão ficar
hospedados. Recomendamos a todos que é muito importante a participação nesta reunião
e que ali deverão ser discutidas ações importantes para o nosso universo. Relembramos
ainda que no dia 20 está prevista a realização de uma Audiência Pública sobre os Fundo de
Pensão a realizar-se no Senado Federal e a FAACO já encaminhou para a Comissão dos
Direitos Humanos a listagem dos possíveis participantes.
Embora tenhamos colocado que a data limite para as informações de participação na
reunião seria até 12/11 recomendamos que essa comunicação seja o mais rápido possível
para que possamos ajustar toda a logística com a Operadora.
4. POSTAL SAUDE
Assunto também tratado no informativo, relembramos que a ação a ser impetrada
em desfavor da Postal Saúde sobre o sistema de cobrança de mensalidade e participação
teve sua data final alterada para o dia 14/11.
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5. POSTAL SAUDE II RECEBE DUAS PREMIAÇÕES PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO
A Operadora aparece no ranking de melhores e maiores empresas 2018 do Anuário Época
Negócios 360º e da Revista Exame, da Editora Abril.
As premiações ocorreram nos dias 24 de outubro e 13 de agosto,
respectivamente, em São Paulo.
Pelo segundo ano consecutivo, a Postal Saúde entrou no ranking do anuário Época
Negócios 360º e está entre as 300 melhores empresas do país. A premiação ocorreu
na quarta-feira (24/10), na Sala São Paulo da Estação das Artes, na capital paulista.
Em sua sétima edição, o guia elegeu as 337 melhores empresas do país, a partir de
critérios que vão além do desempenho financeiro e levam em consideração as dimensões
“pessoas”, “inovação”, “sustentabilidade”, “visão de futuro” e “governança corporativa”. O
objetivo da publicação é contribuir para disseminar e estimular as melhores práticas de
mercado, inspirando as empresas a apostarem em iniciativas inovadoras.
A Postal Saúde também aparece — pelo segundo ano consecutivo — entre as 500
melhores empresas do país no ranking elaborado pela Revista Exame. A cerimônia de
premiação foi realizada dia 13 de agosto, na capital paulista.
O "Melhores & Maiores" é a premiação anual da Revista Exame, publicada pela Editora
Abril, que reconhece as 500 melhores empresas do país em diferentes segmentos e é
referência no mercado corporativo. O sucesso é avaliado com base na comparação dos
resultados das melhores empresas identificadas em 18 setores da economia em termos
de crescimento, rentabilidade, saúde, entre outros.
Acesse o link: www.postalsaude.com.br
6. POSTALIS - SEGURO DE VIDA
— Em continuidade às medidas de contenção de custos e readequação orçamentária, mas
sem prejuízo aos participantes, o Postalis está iniciando as tratativas para troca da apólice
do seguro de vida em grupo por outra que traga mais vantagens aos participantes e
menor custo administrativo. Segundo o instituto, a nova apólice não acarretará reajuste
no valor do prêmio previsto para o início do ano que vem, garantirá um valor maior para a
assistência funeral, maior limite para a indenização por morte de filho, cobertura por
invalidez funcional e manutenção das mesmas coberturas já previstas na atual apólice. Os
segurados podem consultar um comparativo<http://segurodevida.eleja.com.br/> das duas
apólices e opinar por meio de enquete<https://segurodevida.eleja.com.br/login.action> no
site do Postalis.
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