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1. POSTAL SAUDE I 

A FAACO através do escritório Janot em Brasília acionou a justiça no processo em busca da permanência 

das  cobranças da mensalidade da Postal Saúde em  forma paritária (50% beneficiários e 50% 

mantenedora-Correios) em virtude do recente comunicado da Operadora que a cobrança de 100% da 

mensalidade ocorrerá a partir do dia 1º de agosto o escritório efetuou uma petição para que a justiça se 

pronunciasse definitivamente ou seja concedesse uma liminar suspendendo a referida cobrança. Não há 

ainda nenhuma decisão embora acreditamos que a sentença não será favorável seguindo o exemplo de 

tantas outras já efetuadas pelas diversas organizações. O próprio escritório analisando detidamente o 

assunto também tem a mesma opinião. É uma situação difícil. O Presidente da ARACT Sr. Fernandes 

encaminhou ao Senador Paulo Paim um pedido de apoio ao projeto da Deputada Érica Kokai  sobre 

Planos de Saúde aos aposentados. Já recebemos a carta de resposta do Senador e estaremos 

encaminhando esse material diretamente aos presidentes de cada uma das nossas associações. A 

situação é difícil e também já aconteceu em outras organizações. 

2. POSTAL SAUDE II CUSTEIO INTEGRAL | FAÇA A SIMULAÇÃO  

O pagamento integral da mensalidade vale para os ex-empregados dos Correios que aderiram ao plano 

de saúde na condição de aposentados até 31/7/2020                                                                                            

Como anunciado na quarta-feira (11/8) pela Postal Saúde, os beneficiários ex-empregados dos Correios 

que aderiram ao plano na condição de aposentados até 31/07/2020 poderão permanecer no Plano 

Correios Saúde II por prazo indeterminado, desde que assumam seu custeio integral.                                        

A aplicação das novas regras entrou em vigor em 01/08, referente à competência de agosto/2021, cujo 

pagamento será realizado em 16/09. Com isso, o beneficiário terá de arcar com o valor correspondente a 

50% do empregado e 50% da Mantenedora.                                                                                                          

Vale destacar que a regra do custeio integral não se aplica aos aposentados por invalidez, e o custeio 

integral engloba apenas o valor pago pela mensalidade do plano de saúde. Esse cálculo é realizado 

considerando o valor do benefício do INSS, somado ao benefício recebido pelo Postalis (se houver) e ao 

complemento da União (se houver).  

Coparticipação  

Com relação à coparticipação, as regras continuam inalteradas. Ou seja, fica mantido o percentual de 

30% calculado sobre o valor das despesas médicas.  Lembramos que as internações hospitalares 

permanecem sem cobrança de coparticipação.  

Confira a íntegra da matéria acessando: https://www.postalsaude.com.br/custeio-integral-faca-a-

simulacao-e-confira-as-vantagens/ 

3. POSTALIS 

Em anexo encaminhamos Informativo de nº 04 - Situação dos Pensionistas do Postalis. 
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