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1. POSTALIS 
 
O Postalis informa que o “boletim Postalis em Números” foi atualizado com as 
informações do ano de 2018. Os dados se referem aos meses de Janeiro a Abril. 
As informações ainda estão sob análise da auditoria independente e, portanto, sujeitas 
a alteração, mas já é possível acompanhar os planos após os trabalhos de reprecificação 
dos ativos. 
O boletim “Postalis em Números” apresenta dados da gestão como alocação da carteira 
de investimentos, volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do 
patrimônio, reservas matemáticas e rentabilidade dos planos de benefícios. 
Para saber mais acesse: https://goo.gl/yN2AQs  
 
2. POSTAL SAUDE 
 
Recomendamos que seja tomado muito cuidado com relação a ação referente a forma 
de cobrança da mensalidade. Verifiquem que quem não tem Postalis,  Postal Prev e não 
é beneficiário da Lei-8529 não faz parte daqueles que estão aptos a entrar no processo. 
Recomendamos ainda que como se trata de uma ação coletiva é preciso que tenhamos 
uma quantidade justificável de participantes e ainda que quando do envio do material 
ao Escritório Janot seja encaminhado cópia para a FAACO. 
 
3. DIA DO IDOSO 
 
Será comemorado amanhã (27) no Brasil o dia do idoso. As nossa Associações Regionais 
tem como associados um grande número desses colegas que construíram a sua vida 
laboral nos correios e formaram e construíram uma família com as dificuldades 
encontradas nesse nosso Brasil. Hoje esses idosos(nos quais me incluo) merecem o 
respeito não só da família mais de todos os que o cercam e das autoridades brasileiras. 
Parabéns! 
 
                                                                                           XXX 
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                                    EXTRA URGENTE 
 
Caros Presidentes, conforme publicamos nos “Na 
Quarta” anteriores, sobre a ação com relação a 
cobrança da mensalidade do Plano  de Saúde, 
permanecemos mantendo as discussões com o 
Escritório Janot e finalmente conseguimos 
reduzir o pró-labore e consequentemente  os 
valores que dependem dele para R$220,00 
pagos em duas parcelas de R$110,00. 
Conseguimos também com o escritório a 
mudança de prazo final para 31 de 
outubro/2018. 
Solicitamos ao escritório que encaminhasse 
urgente para as associações o novo material, 
inclusive com as explicações necessárias. 
Vamos a luta! 

 
                                      XXX 
                                                                                            
 


