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1. POSTALIS                                                                                                             Pág. 1 
 
No primeiro semestre deste ano, a Diretoria Executiva propôs e o Conselho 
Deliberativo aprovou alteração nos artigos 26 e 28 do Regulamento do plano 
PostalPrev.  
Os artigos citados dispõem sobre as alterações dos percentuais contributivos das 
parcelas P, K e V, que, na regra atual, somente podem ocorrer no mês de aniversário 
do participante. A proposta é para que as alterações passem a ocorrer a qualquer 
tempo, respeitando-se uma carência de 180 dias.  
A mudança no Regulamento foi encaminhada, no mês de junho, para análise da 
patrocinadora, e, caso aprovada, seguirá para o DEST – Departamento de 
Comunicação e Governança das Estatais e, finalmente, para a Previc (órgão regulador 
dos fundos de pensão). A nova regra passará a valer somente após a aprovação 
daquele órgão.  
Assim que a Previc der o seu parecer sobre a alteração, os participantes serão 
informados por meio dos canais de comunicação do Instituto.  
Segue link: http://www.postalis.org.br/mudanca-na-regra-do-postalprev-aguarda-
aprovacao-da-patrocinadora/  
               
2.  POSTAL SAUDE 
 
 Em atenção aos boletos encaminhados no mês de outubro de 2016, informamos que 
todas as cobranças respeitaram a margem consignada.  
Identificamos que algumas cobranças realizadas na folha de pagamento do Postalis, 
foram descontadas de forma parcial em competência anterior - fato já corrigido neste 
mês. Para estes casos, na ausência de margem consignável, os valores devidos serão 
realizados por meio de boleto bancário, respeitando a regra de desconto.  
Lembramos ainda que, em virtude das atualizações cadastrais, alguns valores de 
margem consignada foram reajustados.  
Mantenha sua saúde em dia e seu cadastro atualizado.   
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/aposentados-informacoes-
sobre-boletos-de-cobranca  
 
 
                                                                  xxx 
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3. XXVI ENAC – MANAUS/AM                                                                                 Pag - 2 
 
Ainda permanecem alguns participantes do ENAC  sem enviarem as informações quanto 
ao voo, companhia data e horário de chegada bem como das mesmas informações 
quanto a sua saída de Manaus. Relembramos que essas informações são de vital 
importância para ajustar os referidos transfers Aeroporto/hotel/aeroporto. Insistimos que 
essas informações devam ser encaminhadas com urgência para o e-mail 
receptivo@vanserv.com.br  
 
4. 1º CONREP 2017 -ARAXÁ/MG 
 
O site http://www.eventosvanserv.com.br/conrepminas  já se encontra disponibilizado na 
área de links do site da FAACO. Recomendamos aos Presidentes/Delegados e convidados 
que efetuem a sua inscrição. 
 
5. COMISSÃO PARITÁRIA DE SAUDE 
 
 Foram realizadas nos dias 20 e 21/10 as primeiras reuniões da Comissão Paritária de 
Saúde e definido que essa Comissão se reunirá uma semana sim e outra não até 30 de 
janeiro de 2017. Alguns dos temas que serão estudados serão:  
1 – Diagnóstico do Plano de Saúde 
2 – Modelo de governança 
3 - Custeio do plano 
4 - Redimensionamento da rede credenciada 
5 – Reabertura dos ambulatórios  
 A linha a ser seguida deve ser a construção de uma proposta responsável que não onere 
os trabalhadores, mas que permita a permanência de um Plano de Saúde saudável. A 
FAACO estará acompanhando todas as discussões e encaminhando possíveis propostas. 
 
                                                                  xxx 
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