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1. POSTAL SAUDE- MUDANÇAS NO PAGAMENTO E DESPESAS PELOS APOSENTADOS 
     
 A partir de maio /2017 os pagamentos das Despesas Médicas e Odontológicas referentes aos 
aposentados beneficiários do Plano CorreiosSaúde serão realizados exclusivamente via boleto 
bancário. 
Lembramos que os boletos estarão sempre disponíveis no site da Postal Saúde , no link 
www.postalsaude.com.br/aposentados desde o primeiro dia do mês e ali mesmo será possível 
emitir uma segunda via. 
Informamos ainda que após a data de vencimento os boletos só poderão ser pagos exclusivamente 
nas Agencias do Banco do Brasil. 
 
2. CONREP 83º PORTO ALEGRE/RS 
 
Informamos que as inscrições para participação no CONREP em Porto Alegre permanecem abertas. 
Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/conrep83  e faça a sua inscrição o mais rápido 
possível.  
Verificamos que Presidentes/Delegados na sua maioria ainda não efetuaram a sua inscrição. 
Recomendamos que confirmem sua presença o mais rápido possível para que possamos concluir a 
logística do evento com a qualidade necessária. 
 
3. CORREIOS 
 
Todas as Representações de Empregados e também dos Aposentados encontram-se alertas e 
buscando caminhos contra a privatização e em favor do fortalecimento dos Correios. 
Todos os meios tem sido usados inclusive com uma grande movimentação no Congresso através da 
Frente Parlamentar em Defesa dos Correios e envolvimento de diversos Parlamentares, a maioria 
das vezes com a presença do presidente dos correios Guilherme Campos. A categoria encontra-se 
em greve geral e ao mesmo tempo empenhada nessa campanha em defesa dos correios , contra a 
retirada de direitos dos seus empregados e contra a privatização da ECT. 
  
4. XXVII ENAC  FLORIANOPOLIS/SC 
 
As inscrições para o Encontro Nacional que este ano estará sendo realizado em Santa Catarina com 
base na Capital Florianópolis, como nos anos anteriores será um momento muito rico e mágico até 
porque estaremos na Ilha da Magia. Recomendamos a todos que efetuem a sua inscrição no site  
www.eventosvanserv.com.br/enac2017  o mais rápido possível para que possamos ter uma visão 
mais aproximada do quantitativo de participantes e assim possamos estabelecer as providencias 
necessárias para que a qualidade do evento seja superior aos ENACS já realizado. 
Não fique de fora . Venham!! 
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