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1. POSTALIS I
O Postalis Informa que o boletim Postalis EM NUMEROS foi atualizado com as informações do 1º
trimestre de 2020.
O boletim “Postalis em Números” apresenta dados da gestão como alocação da carteira de
investimentos, volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do patrimônio, reservas
matemáticas e rentabilidade dos planos de benefícios. Desde abril/2019, o boletim passou a ser
divulgado exclusivamente na versão online. Para saber mais acesse: https://goo.gl/yN2AQs .
A gestão atenta aos movimentos do mercado fez com que os planos BD e Postalprev sofressem
menos com os impactos gerados pela pandemia do novo Coronavírus. Para saber mais acesse:
http://www.postalis.org.br/2020/04/16/investimentos-do-postalis-sofrem-menos-com-impactos-dapandemia/ .
2. POSTALIS II ELEIÇÕES
Estará sendo realizada a votação, iniciando no dia 29 de maio com término no dia 03 de junho. Veja
como proceder:
Para votar, o(a) participante deve solicitar a senha diretamente no sistema Eleja seguindo as
orientações abaixo:
1. Acesse o sistema Eleja (https://postalis20.eleja.com.br/);
2. No canto superior direito, clique em “Vote Aqui”;
3. Clique no botão “Gerar Senha”;
4. Preencha os campos com as informações solicitadas;
5. Clique em “Gerar Senha”;
6. Leia atentamente as informações nas telas seguintes e clique em “Concordar”;
7. Escolha a forma como quer receber a sua senha (e-mail ou SMS);
8. Clique novamente em “Gerar Senha”.
A lista definitiva das candidaturas será divulgada no dia 28/05. Enquanto isto, é possível consultar as
candidaturas deferidas até o momento no link:
https://postalis20.eleja.com.br/index.action#documentos
O Palanque Virtual para conhecer melhor os candidatos está disponível no link:
https://postalis20.eleja.com.br/index!carregarTelaPalanqueVirtual.action
Obs. O horário de votação e´:
Inicio – às 9:00h do dia 29/05 término – 18:00h do dia 03/06
3. POSTAL SAUDE
Para buscar os estabelecimentos da Rede Credenciada, acesse o Guia Saúde no
site http://www.postalsaude.com.br/
A Postal Saúde está à disposição, durante 24 horas, pelo 0800 888 8116 da Central de Atendimento
ao Beneficiário.
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