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1. SITE WWW.TODOSPELOSCORREIOS.COM.BR 
 
    O site acima foi criado em função da Campanha Nacional em Defesa dos Correios. Campanha que visa não 
permitir que os Correios sejam privatizados. Recomendamos a todos que acessem o referido site e juntos 
possamos enriquece-lo. Verifiquem a área “quem está com a gente” e gravem vídeos curtos encaminhando-os  
para publicação  através do e-mail  todospeloscorreios@gmail.com. Mais noticias sobre a campanha estão sendo 
encaminhadas através de informativo. Estaremos encaminhando ate amanhã o informativo nº 2. 
“É necessário estarmos juntos nessa campanha contra a privatização”. 
  Obs: Como fazer o vídeo: 
1- Grave com o celular na horizontal 
2- Escolha um lugar claro  de preferencia na luz natural 
3 - Lembre-se de limpar a lente da câmera para garantir uma boa imagem 
4- Evite lugares barulhentos 
5 - Lembre-se que são apenas 15 segundos de vídeo 
 
2. POSTAL SAUDE - BOLETOS DOS EMPREGADOS AFASTADOS – COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 
 
A Postal Saúde informa que os boletos dos empregados afastados, referentes à competência de junho de 2019, 
já estão disponíveis no site da Operadora. 
Acesse o site postalsaude.com.br para emissão da  2ª via do boleto. Se preferir, o documento poderá ser 
solicitado na unidade da Postal Saúde em seu estado. 
O boleto físico recebido por meio dos Correios, ou a 2ª via retirada no site, podem ser pagos até o último dia útil 
do mês, de acordo com as instruções bancárias no corpo do documento. 
Ou então entrem em contato através  da Central de Atendimento ao Beneficiário (0800 888 8116) ou nas filiais 
da Postal Saúde nos estados..       
 
3.. CONREP 90/91 - BRASILIA 
 
Em virtude da necessidade de oficializarmos alguns assuntos já discutidos referentes a COBAP, estaremos 
dividindo nosso período em Brasília em 2(dois) CONREPs. (o  ORDINÁRIO e um  EXTRAORDINÁRIO). Os Editais 
estarão sendo encaminhados no próximo dia 15 . Recomendamos aos  Presidentes/Delegados que ainda não se 
inscreveram que o façam através do site www.eventosvanserv.com,br/conrep90 
 
 
4. XXVIII ENAC – MACEIO/AL 
 
Permanecem abertas as inscrições para o XXVIII Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios a realizar-se em 
Maceió/AL no período de 27 de novembro a 1º de dezembro/19. Utilizem o site 
www.eventosvanserv.com.br/enac2019 e inscrevam-se! 
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