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1. POSTAL SAUDE 1 - RECADASTRAMENTO   
 

A Postal Saúde  iniciará campanha de recadastramento para os dependentes, filhos 

universitários a partir de Janeiro. O inicio da campanha  será em 2 de janeiro e o término 

em 28 de fevereiro de 2019. A campanha tem  por objetivo a  atualização dos dados 

cadastrais dos seus beneficiários, necessária para que a Operadora continue dando  

Assistência Medica e o Plano Odontológico pelo Plano de Saúde. 

Deverão ser recadastrados os dependentes dos  titulares que estão na condição de filhos 

ou enteados solteiros maiores de 21 anos e menores de 24 anos que cursam ensino 

superior (graduação) mais informações utilizem o site da Postal Saúde : 

www.postalsaude.com.br 
 
2. POSTAL SAUDE II – RECADASTRAMENTO  
 
A POSTAL SAUDE  iniciará campanha de recadastramento de aposentados em 2019 no dia 2 de 
janeiro com termino no dia 29 de março de 2019. o objetivo da campanha é a atualização dos 
dados cadastrais dos seus beneficiários necessária para que a Operadora continue garantindo a 
Assistência Médica e Odontológica pelo Plano de Saúde. 
Mais informações utilize o site da Postal Saúde : www.postalsaude.com.br  
 
3. POSTAL SAUDE III  
 
   Atendendo a solicitação  da Federação, a Postal Saúde encaminhou a FAACO e suas Associações 
filiadas relação dos beneficiários que terão os serviços suspenso  por inadimplência. A finalidade é 
que possamos trabalhar junto a esses nossos colegas no sentido de recuperá-los  para que não 
fiquem sem o beneficio do atendimento médico. Recomendamos aos Presidentes efetuar um 
exaustivo trabalho  nesse sentido. 
 
4. SACDH – SECRETARIA DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
  Durante a última Audiência Pública no Senado, com relação ao Postalis e demais Fundos de Pensão 
fomos informados do trabalho  para alteração do Estatuto do Postalis. Foi cobrado ao Interventor a 
inclusão na Comissão para a referida alteração, de Representantes das Entidades de classe. O 
Sr.Walter de Carvalho Parente encaminhou à CDH  resposta sobre o assunto  através de 
correspondência cuja cópia estaremos encaminhando diretamente as nossas Associações 
 
5. CONREP  87º e  88º- CAMPOS DE JORDÃO/SP 
 
Continuam abertas as inscrições para participação nos CONREPS mencionados. Utilizem o site  
www.eventosvanserv.com.br/conrep87   e efetuem  o mais rápido possível a sua inscrição. 
                                                                                     xxx 
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