
424
19 08 2020

1. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO BD EM AGOSTO

Os aposentados e pensionistas do Plano BD terão seus benefícios reajustados neste mês de 

agosto. O Postalis aplicará o percentual de reajuste anual previsto no regulamento, visando 

à preservação do valor real dos benefícios.                                                                      

Conforme Art. 98 do Regulamento do Plano de Benefício Definido – BD Saldado, os 

benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados de acordo com a tabela especifica, 

elaborada a partir da Data de Início dos Benefícios – DIB.                                                          

O reajuste anual é calculado mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

acumulado desde o último reajustamento ocorrido em agosto de 2018.                            

Para verificar o índice que será aplicado no seu beneficio verifiquem a tabela que se 

encontra no site do Postalis:  www.postalis.com.br

2. POSTAL SAUDE I  

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, na quinta-feira (13/8), a inclusão 

de exames sorológicos de detecção do novo coronavírus no Rol de Procedimentos 

obrigatórios para beneficiários de planos de saúde a partir de 14/08/2020. A 

obrigatoriedade de cobertura corresponde a pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a partir do 8º dia do início dos sintomas. Vejam

detalhadamente tudo a respeito do assunto no site da Postal Saude

www.postalsaude.com.br

3. POSTAL SAUDE II - COMUNICADO| NOVA PRORROGAÇÃO DO CADASTRO DE 

DEPENDENTES UNIVERSITÁRIOS — FILHOS E ENTEADOS ENTRE 21 E 24 ANOS

Com a medida, em razão da pandemia, os estudantes terão a manutenção de seus 
cadastros elegíveis até 31 de dezembro de 2020, sem prejuízo da apresentação de 
documentos comprovando que estão cursando o terceiro grau. Maiores informações no 
site  da Postal Saude.

4. CONREP nº94 - 2021
Estamos em discussão sobre a realização ou não do CONREP de nº 94  no ano de 2021 e 

objeto de consulta a todas as Associações. Solicitamos especial atenção para que a 
resposta seja enviada até a data mencionada 25/08/2020.
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