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1. POSTALIS 
 
O Postalis vai mudar de sede em junho!  
O novo endereço será na Torre Sul do Centro Empresarial Brasília Shopping - Asa Norte – Brasília/DF. 
A mudança está prevista para ocorrer entre os dias 31 de maio e 03 de junho, período em que a 
entidade terá todas as suas atividades interrompidas, inclusive, o atendimento por meio do Postalis 
Online. 
O núcleo regional que funciona na atual sede no Setor Comercial Sul também irá para o novo 
endereço. O instituto ocupará as salas 401/16, 501/16 e 601. 
A mudança faz parte de um conjunto de medidas que têm como objetivo reduzir despesas 
administrativas em prol dos planos de benefícios dos participantes. Com o novo imóvel, o instituto 
economizará aproximadamente R$ 750 mil por ano. 
Saiba mais em: http://www.postalis.org.br/sede-postalis-mudar-endereco/ 
 
2. POSTAL SAUDE I - NOVOS BENEFICIÁRIOS JÁ PODEM ADERIR AO CORREIOSSAÚDE II POSTAL SAÚDE 

– CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS 
 

Novos beneficiários já podem aderir ao CorreiosSaúde II 
Os empregados ativos e aposentados que estão sem plano de saúde já podem aderir ao 
CorreiosSaúde II. Os beneficiários titulares também poderão incluir dependentes, de acordo com o 
regulamento do novo plano. Acesse: 
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/novos-beneficiarios-ja-podem-aderir-ao-
correiossaude-ii 
 
3. CONREP 86º BELEM /PA 
 
Permanecem abertas as inscrições. Recomendamos a  todos os Presidentes/Delegados/convidados 
que efetuem rapidamente as suas inscrições. Lembramos que as reservas precisarão ser revistas no 
próximo dia 30 de maio quando devolveremos as vagas ainda não utilizadas. Acessem o link      
www.eventosvanserv.com.br/conrep86  
 
4. 1º CIAC- LISBOA/PORTUGAL 
  
Inscrevam- se e participem do 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS 
tendo como base  a cidade de Lisboa /Portugal. Utilizem o site 
www.eventosvanserv.com.br/ciac2018  
                                                                                       xxx 
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