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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;

- 01 tour para compras;
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- 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

dezembro)Inscrições feitas até 30/07/2022: entrada + 05 vezes (julho a

- 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- INSCRIÇÕES DE DELEGADOS

Reiteramos aos Presidentes das Associações para que indiquem com maior brevidade

os Delegados que irão participar do XXIX ENAC e 95º CONREP em Belo

Horizonte/MG.

Lembramos que as passagens aéreas com reservas antecipadas, sempre tem valores

menores.

O promotor do evento tem prazo estabelecido em contrato para o mínimo de reserva no

hotel e somente com a presença dos Presidentes e Delegados das Associações,

poderá atender o solicitado.

http://www.deaeventoseturismo.com/enac
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3 – CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS 2022

Informamos que o Postalis iniciará, em 01/08/2022, o recadastramento de

aposentados dos planos PBD e Postalprev com o prazo de duração deste processo

até o dia 31/10/2022.

Manter o cadastro atualizado é uma necessidade fundamental para as entidades, uma

obrigação dos participantes e assistidos e uma segurança para os familiares. Tal

medida preserva a regularização de pagamento dos benefícios, além de evitar

eventuais pagamentos indevidos que oneram as finanças dos planos, trazendo

prejuízo para todos.

Neste sentido, solicitamos o costumeiro apoio das Associações a fim de das ampla

divulgação aos participantes sobre as informações relativas ao recadastramento.

Ressaltamos que a participação dos(as) aposentados(as), é OBRIGATÓRIA e a não

realização do procedimento acarretará a suspensão do pagamento de benefícios a

partir do mês de novembro/2022.

O recadastramento poderá ser feito por MEIO DIGITAL (site e app do Postalis) e

também pela Central de Atendimento (0800 876 0300).

Acesse a página do recadastramento e realize os procedimentos

necessários: http://www.postalis.org.br/recadastramento/ .

http://www.postalis.org.br/recadastramento/



