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1- MUDANÇA NA DIRETORIA EXECUTIVA DO POSTALIS

Recebemos um comunicado da Gerência de Relacionamento do Postalis,

que saiu da Presidência, o Sr. Paulo Humberto Cesar de Oliveira e foi

substituído interinamente pelo Sr. Carlos Alberto Zachert, acumulando

também as funções que já desempenha na Diretoria de Gestão

Previdencial do Instituto. A Diretoria de Investimentos, até então

acumulada também por Paulo Humberto, será comandada interinamente

por Carlos Vinícius Almeida de Deus, que já atuava como assessor na

mesma Diretoria.

2- POSTALIS PRESTA HOMENAGEM AO DIA DO 

APOSENTADO

Informamos que na próxima segunda-feira (23/01), às 15 horas,

aposentados, pensionistas, participantes ativos e o público em geral

poderão assistir a palestra em comemoração ao Dia do Aposentado

com o tema “A VIDA DEPOIS DA APOSENTADORIA: COMO SE

REINVENTAR”.

A apresentação será feita pelo palestrante Daniel Deusdete de Araújo que

foi funcionário dos Correios por mais de 3 décadas.

A comemoração será conduzida pelo Sr. Carlos Alberto Zachert,

Presidente interino e Diretor de Gestão Previdencial e a Sra. Karina

Dantas, Gerente de Relacionamento.

Segue o link do evento que já está disponível no Canal do Postalis:

https://youtu.be/7f_BME7eL7w .

https://youtu.be/7f_BME7eL7w
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3 – POSTAL SAUDE FIRMA PARCERIAS SEM COPARTICIPAÇÃO 
DAS DESPESAS 

A Postal Saúde firmou contratos para parcerias com diversas empresas

prestadoras de serviços médicos em todo o território nacional, que esta

sendo chamada de “Estratégia Saúde e Família”. A Estratégia Saúde e

Família tem atendimento presencial e por telemedicina e os seus

participantes deverão ser cadastrados.

O Serviço coloca à disposição um modelo de atendimento primário de

saúde com foco no cuidado integral e na assistência contínua, permitindo

o acompanhamento personalizado do beneficiário e de seus dependentes

ao longo da vida, sem coparticipação das despesas médicas.

Outras informações o beneficiário encontra acessando o site:
https://www.postalsaude.com.br/encontresuacidade/.
https://www.postalsaude.com.br/postalcast-1-estrategia-saude-e-
familia/

4- PRESIDENTES DOS CORREIOS, POSTALIS E

POSTAL SAÚDE

Estamos aguardando nomeação dos futuros Presidentes dos Correios,

Postalis e Postal Saúde, para assim que possível agendarmos uma

reunião de apresentação da nossa Federação e uma pauta de

reivindicações de interesses dos nossos aposentados.

https://www.postalsaude.com.br/encontresuacidade/
https://www.postalsaude.com.br/postalcast-1-estrategia-saude-e-familia/

