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POSTAL SAUDE I DISCUSSÕES NA COMISSÃO PARITÁRIA

As representações dos trabalhadores e dos Correios estiveram reunidas durante toda a semana passada,
em Brasília, dando prosseguimento aos trabalhos da Comissão Paritária para proposição de melhorias no
Correios Saúde. Os temas discutidos foram o redimensionamento da rede credenciada e o custeio do plano
de saúde.
Sobre redimensionamento da rede, valorizando o diálogo, foi realizado um amplo debate. Após a análise de
cada umas das partes, foram colhidas várias propostas de melhoria, que serão submetidas à aprovação dos
trabalhadores e da empresa, conforme ACT 2016/2017, cláusula 28, parágrafo 10º. Destacam-se:
* Buscar a ampliação da rede credenciada em regiões descobertas/vulneráveis e adequar nos locais com
maior oferta, garantindo qualidade e melhor custo;
* Orientar os beneficiários quanto a melhor utilização da rede credenciada, garantindo a opção de
escolha de atendimento;
* Aprimorar os canais de atendimento (0800 e outros canais), com ênfase na agilidade e resolução das
demandas.
A apresentação sobre o custeio levou em conta os cálculos atuariais, que tiveram como base a utilização do
plano no período de 18 meses (janeiro de 2015 a junho de 2016). Ficou constatado que o custo subiu em
decorrência de alguns fatores, principalmente o aumento da utilização do plano, a inflação médica e o
envelhecimento dos beneficiários.
A comissão voltará a se reunir na próxima semana.
2. POSTAL SAUDE II
A Postal Saúde não vem cumprindo normalmente o pagamento dos credenciados nos diversos Estados do
Brasil. O não cumprimento das obrigações decorre da falta de repasse da patrocinadora ECT referente as
despesas ocorridas para manutenção do plano. A própria ANS já vem alertando insistentemente com
relação à falta de provisão dos ativos garantidores exigidos, alertando inclusive aos gestores sobre todas as
consequências definidas em legislação com prejuízo aos participantes do plana, trabalhadores e
aposentados. É necessário e urgente o cumprimento das obrigações de responsabilidade dos correios
evitando portanto uma possível interrupção à Assistência Medica dos trabalhadores e aposentados.
3. POSTALIS
Informamos que o Boletim Postalis em Números - SETEMBRO/2016 já está publicado no site do Postalis.
O informativo apresenta dados relevantes da gestão, tais como: alocação da carteira de investimentos,
volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do patrimônio, reservas matemáticas e
rentabilidade dos planos de benefícios administrados pelo Postalis.
Acessem o link: http://www.postalis.org.br/investimentos/postalis-em-numeros/
4. CONREP 82º - ARAXA/MG
Já se encontram abertas as inscrições para o 82º CONREP da FAACO a realizar-se tendo como base o Tauá
Grande Hotel - ARAXÁ/MG no período de 08 a 12 de fevereiro.
Recomendamos que Presidentes/Delegados e convidados procedam a sua inscrição através do site
www.eventosvanserv.com.br/conrepminas . Lembramos ainda que esse é o primeiro CONREP do ano de
2017 onde serão discutidas as ações que deverão ser desenvolvidas durante o ano em questão.
Inscrevam-se!
xxx

