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1. POSTAL SAUDE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Aposentado(a),
Fique atento(a) ao período de sua atualização cadastral na Postal Saúde.
Não perca os prazos para envio da documentação e observe qual é o canal de envio mais adequado às
suas necessidades.
Os documentos obrigatórios são:
TERMO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DEVIDAMENTE PREENCHIDO (será enviado a cada beneficiário(a)
aposentado(a), disponibilizado no site da Postal Saúde e nas URRS- Unidades de Representação
Regional);
CÓPIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS;
CÓPIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DO BENEFÍCIO POSTALIS (se for o seu caso).
Sua documentação poderá ser enviada por meio dos seguintes canais:
CAIXA POSTAL 16.222, CEP: 70380-525 / BRASÍLIA-DF;
E-MAIL: aposentados.cadastro@postalsaude.com.br;
PESSOALMENTE, NA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL DE SEU ESTADO.
Os documentos enviados a outros canais não serão considerados. A Postal Saúde já iniciou o processo de
envio de comunicado ao seu endereço, com os detalhes da campanha de atualização e o termo de
atualização, que você receberá no período de sua atualização, que é relacionado ao seu mês de
nascimento, conforme a tabela abaixo. Você deverá responder no prazo que estará informado no
comunicado.
MÊS DO NASCIMENTO
MÊS DO RECADASTRAMENTO
JANEIRO E FEVEREIRO
AGOSTO/16
MARÇO E ABRIL
SETEMBRO/16
MAIO E JUNHO
OUTUBRO/16
JULHO E AGOSTO
NOVEMBRO/16
SETEMBRO E OUTUBRO
DEZEMBRO/16
NOVEMBRO E DEZEMBRO
JANEIRO/17 .
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone 0800 888 8116 (para
os deficientes auditivos, o telefone é 0800 888 8117).
2. POSTALIS
Assume definitivamente como Presidente do Postalis o Sr. André Luís Carvalho da Motta e Silva. A posse
ocorrerá no dia 26/07 (terça-feira), às 16 horas, na sede do Postalis, situada no SCS - Quadra 3, Bloco A,
Ed. Postalis, 4º andar - Brasília-DF. O Sr. André já foi do Postalis e agora retorna como Presidente apesar
dos vários manifestos contra o uso de uma pessoa de fora para assumir o nosso Instituto.
3. XXVI ENAC- MANAUS/AM
As inscrições para participação no XXVI ENAC em Manaus/AM estarão abertas apenas até o dia 15 de
setembro. A partir daquela data será necessário efetuar consulta à VANSERV sobre a possibilidade de
inscrição. Recomendamos que você que deseja participar desse evento acesse
www.eventosvanserv.com.br/enac2016 e efetue sua inscrição o mais rápido possível.
Não deixe para última hora....Venham! Participe!
4. ”NA QUARTA”
O informativo “NA QUARTA “ não será distribuído na próxima quarta feira dia 27/07/16 em virtude
da realização do 79º CONREP em Curitiba/PR .
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