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1. XXVII ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS

Já bastante divulgado estará acontecendo no final de novembro deste ano o XXVIII

ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS, tendo como sede o Hotel Ritz

Lagoa da Anta em Maceió/AL. Este evento terá características muito especiais porque

estaremos comemorando os vinte e cinco anos de fundação da FAACO (Bodas de Prata).

Para participar você basta acessar o site www.eventosvanserv.com.br/enac2019 e efetuar a

sua inscrição. Lembramos ainda aos Presidente /Delegados que antes da abertura do

referido Encontro acontecerá o CONREP de nº 92 referente as eleições e cujo edital será

disponibilizado nos primeiros dias do mês de outubro. O evento foi preparado com muito

cuidado e carinho e para que seja nota mil só precisa da sua presença. Inscreva-se !!!

2. NOVAS ACÕES 
O escritório Janot estará  disponibilizando a partir de hoje o material referente a duas ações 
novas a serem implementadas. As referidas ações referem-se a:
1 – beneficio da Previdência  2- Mensalidade da Postal Saúde. O escritório encontra-se a 

disposição para dirimir as dúvidas que porventura surjam sobre os assuntos.

3. CORREIOS/SINDICATOS
Amanhã dia 29/08 os Sindicatos dos Correios estarão realizando Assembléias em todo o 

Brasil e poderão definir estado de greve a partir do dia 3 de setembro, tudo isso em função 
das negociações não terem logrado êxito .
Vamos ficar atentos.

4. POSTAL SAUDE
A Postal Saúde, produziu uma série de vídeos explicando todos os detalhes sobre 
mensalidade e coparticipação. Acessem o site da Postal Saúde e acompanhem.
Também no site da Postal Saúde você encontra a cartilha com todas as informações sobre
mensalidade e coparticipação dos planos correiossaúde e Correiossaúde II.
Acesse o site da postal saúde e assista ao  vídeo entrando em CENTRAL DO BENEFICIARIO -
CANAL EXCLUSIVO CENTRAL DO APOSENTADO e em seguida em INFORMAÇÕES SOBRE 
MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO.
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