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1- ENAC – ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS DOS CORREIOS
No período de 01 a 05 de dezembro de 2022, será realizado em Belo Horizonte- MG, o
Encontro Nacional de Aposentados dos Correios que reunirá os Presidentes e
Delegados de todas as Associações do país e seus respectivos associados que
quiserem participar.
O evento que acontece anualmente, tem como objetivo debater, propor ações,
acompanhar e defender os assuntos de interesse dos aposentados junto à Postal
Saúde, Postalis e órgãos governamentais.
Será realizada, também, a eleição do novo Presidente e demais membros da diretoria
da FAACO-Federação dos Aposentados e Aposentáveis dos Correios o para o triênio
2022/2025.
Nos 04 dias do ENAC serão realizadas diversas atividades que permitirão momentos
de lazer e de confraternização entre os participantes, conforme programação anexa.
PACOTE COMPLETO /POR PESSOA
Convidados e acompanhantes:

- quarto triplo – 06 X R$538,00
- quarto duplo – 06 X R$542,00
- solteiro –

06 X R$610,00

Está incluso no pacote:
- hospedagem 04 noites/05 dias
- 07 refeições no hotel;
- 05 cafés da manhã;
- receptivo e transfer no aeroporto /hotel/aeroporto;
- 01 city tour em Belo Horizonte;
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- 01 tour para compras;
- 05 dias de assistência viagem-seguro;
- posto médico/ambulância;
- internet nos salões e apartamentos;
- banda nas festas de abertura e de encerramento;
Site para compra e inscrição: www.deaeventoseturismo.com/enac

Forma de pagamento: boleto bancário
Inscrições feitas até 30/07/2022: entrada + 05 vezes (julho a

dezembro)

- vencimento dia 10 de cada mês
- pagamento da entrada após 2 dias da inscrição
Os preços são válidos conforme tabela e sujeitos a reajustes, sem prévio aviso (leia
atentamente as regras de cancelamento no site de inscrição)
A programação está sujeita à alteração.
Recomendamos aos interessados que irão participar do ENAC, que de imediato
realizem a reserva das suas passagens aérea/terrestre, que certamente obterão
descontos vantajosos. Realizamos uma pesquisa de preços e constatamos uma
diferença considerável no valor das passagens compradas com bastante
antecedência.

2- EQUIPE DA PREVIC DE SÃO PAULO/SP, VISITA A SEDE DO
POSTALIS EM BRASILÍA/DF.
Nesta segunda-feira (11), o Postalis recebeu a visita da equipe de fiscalização de
acompanhamento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
Previc. O intuito dos supervisores era conhecer as instalações do Instituto já que o
acompanhamento é feito por meio do Escritório de Representação em São Paulo
(ERSP).
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A equipe composta pelos auditores Peterson Gonçalves, Estevam Brayn, Clóvis
Guimarães Coelho e Pedro Iwao Kakitani foi recepcionada no saguão de entrada do
Postalis pela Diretoria-Executiva e os gerentes das áreas.
Os supervisores da Previc fizeram um breve tour pelas dependências do Postalis e
seguiram para a reunião de trabalho com a Diretoria-Executiva. Ao final do encontro,
eles ainda conversaram com alguns gestores específicos que estão tratando de
assuntos de interesse e acompanhamento do órgão fiscalizador.
Matéria sobre a assunto está disponível no link:
http://www.postalis.org.br/2022/07/11/equipe-do-escritorio-da-previc-em-sp-visita-sede-dopostalis/ .

3- CANAIS DE ATENDIMENTO DO POSTALIS.
Assunto de interesse dos participantes do Fundo de Pensão do Postalis. O modelo de
atendimento que vem sendo construído, além de oferecer um serviço mais ágil,
uniforme e de qualidade, tem como meta dar mais autonomia ao participante por meio
do autoatendimento.
De forma a melhorar a utilização dos canais de atendimento aos participantes ativos,
assistidos e pensionistas, o Postalis reforça que possui atualmente as seguintes opções
disponíveis:
➢ Central de Atendimento: 0800 879 0300.
➢ Autoatendimento no Postalis Online: acessar por meio do link
https://postalisonline.postalis.org.br/index.action .

➢Fale Conosco: registro de solicitações, elogios ou reclamações –
https://postalisonline.postalis.org.br/manterFaleConosco!carregarTelaAbrirChamado.action .

➢ Aplicativo Postalis: disponível nas versões Android e iOS.
Matéria sobre a assunto está disponível no link:
http://www.postalis.org.br/2022/07/07/canais-de-atendimento-do-postalis/ .

