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1. POSTAL SAUDE 
 Com auditório dos Correios  em Brasilia lotado e transmissão ao vivo para as Superintendências 
Estaduais de todo o País, a Postal Saúde apresentou na segunda-feira (26), em parceria com os 
Correios e com a empresa TopMed, os resultados do Programa Saúde em Dia, que atende hoje a 
mais de 4,3 mil beneficiários em todo o País, de várias faixas etárias.   
Para saber mais sobre o evento, confira a notícia no site da Postal Saúde:  
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/case-de-sucesso-postal-saude-apresenta-
resultados-do-programa-saude-em-dia-a-empregados-dos-correios-em-brasilia-df 
 
 2. POSTALIS 
O atendimento às associações de aposentados, sindicatos e entidades representativas de 
participantes do Postalis agora é feito através de um NÚMERO EXCLUSIVO. O telefone é 4003-
1659. Para ligar não é necessário utilizar o DDD 61.  
Por meio desse canal, as entidades poderão esclarecer dúvidas sobre ações em andamento e/ou 
ocorrências que tenham o Postalis como objeto. Tudo isso, usando uma linha nacional que atende 
como telefone local, sem ônus. 

Lembramos que, ESSE NÚMERO É DE USO EXCLUSIVO DAS ENTIDADES, e não deverá ser 
utilizado para resolução de casos individuais, onde haja necessidade de identificação do(a) 
participante por meio de sua matrícula. Para estes casos, o atendimento continuará sendo 
efetuado pela Central de Atendimento através dos canais: 
- TELEFONE: 0800-878-9880 (de segunda a sexta, das 08 às 18hs) 
- ONLINE: site do Postalis - Fale Conosco (http://www.postalis.org.br/contato/fale-conosco/ ) 
 
3. CONREP 87º E 88º - CAMPOS DO JORDÃO 
ENCONTRAM-SE ABERTAS as inscrições para o primeiro CONREP do ano de 2019 a ser realizado 
em Campos do Jordão no mês de março. Recomendamos a inscrição dos Presidentes/Delegados e 
convidados diretamente no site www.eventosvanserv.com.br/conrep87   ou através do site da 
FAACO  www.faaco.org.br na área de links . 
 
4. AÇÕES ESCRITORIO JANOT 
Recomendamos a todas as Associações que efetuem a divulgação da mudança de data final  para  
as ações referentes a Postal Saúde e Postalis . A data final agora será 31 de janeiro de 2019. 
 
5. PL 8821 DE 2017 
O projeto acima em  andamento  na Câmara dos Deputados tendo como relator o Deputado 
Tadeu de Alencar trata da não cobrança do Imposto de Renda nos valores referentes ao 
equacionamento do déficit nos fundos de pensão. Vocês poderão acompanhar o assunto através 
do link: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2155387 
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