254

16

11

2016

1. XXVI ENAC – MANAUS/AM
Realizado em Manaus no período de 9 a 13 de novembro o XXVI Encontro Nacional dos Aposentados dos
Correios deixou nos participantes um sentimento gratificante de encontro familiar. Mais de 450 colegas de
todo o Brasil estiveram ali conhecendo a cultura Amazônica, divertindo-se e revendo velhas amizades e ainda
construindo novas. A abertura contou com a presença do Diretor Regional, da Presidente da AAMACO, do
Presidente da Postal Saúde, do Diretor de Seguridade do Postalis, do Presidente do Conselho Deliberativo do
Postalis, do Presidente em exercício da COBAP, da Presidente da FEASAPEB, do Presidente da ANATEC, da
Representante do Escritório Janot, da maioria dos Presidentes/Delegados das Associações Regionais de
Aposentados e de colegas (com suas familias) de todo o Brasil. Infelizmente apesar de confirmada
pessoalmente a esse Presidente a presença do Vice Presidente de Gestão de Pessoas, não tivemos nem sua
presença nem de qualquer representante. O Encontro como sempre acontece, teve momentos maravilhosos e
algumas dificuldades, todas elas anotadas para correção futura. Finalmente e por causa exclusiva dessa nossa
grande família reunida mais uma vez o ENAC, foi 1.000.
2.

XXVII ENAC – FLORIANOPOLIS /SC

Findado o XXVI ENAC em Manaus com uma solenidade muito bonita de passagem do troféu ENAC para o
Presidente da Associação anfitriã do próximo Encontro, começamos já a sonhar com esse novo Encontro, o
XXVII ENAC que terá como sede Florianópolis/SC. Estaremos ali mais uma vez reunidos como a grande família
FAACO e realizaremos então mais um grande momento mágico. Até Florianópolis!
3. COMISSÃO PARITÁRIA CORREIO SAUDE
Recomeçaram, na última segunda-feira, dia 14, as discussões da Comissão Paritária que tem como objetivo
apresentar propostas de melhorias ao plano de saúde, conforme acordado no ACT 2016/2017.
Houve a apresentação do redimensionamento da rede credenciada e o debate do tema entre representantes
da empresa e dos trabalhadores.
A representação da empresa apresentou toda a complexidade que envolve a rede credenciada, bem como o
fluxo de credenciamento. Além disso, foram abordadas os tipos de contratos com a rede credenciada e a
forma que é administrada, contratada e executada.
A apresentação também trouxe o aumento na rede franqueada da Postal Saúde: Se em 2014 eram 21.080
prestadores, neste ano o número chega a 27.506. Além disso, foram apresentadas as prestadores com os
maiores custos.
A Postal Saúde também explanou as ações já em curso para melhorias no plano de saúde e na rede
credenciada: construção de uma rede referenciada; articulação de estratégias ou alternativas junto ao
mercado de saúde suplementar, com foco em alinhamento de práticas e condutas; negociações e capacitação
dos profissionais envolvidos; implementação de estratégias de custos, visando a redução nas despesas
assistenciais, dentre outros.
Para esta semana, estão previstas ainda a apresentação, o debate e as propostas sobre o custeio do Plano de
Saúde.
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