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Órgão de divulgação da Associação Gaúcha
dos Aposentados dos Correios e Telégrafos 

REUNIÃO COM O 
PRESIDENTE DOS CORREIOS

N          o último dia 4 de agosto, em  
          Brasília, dirigentes da Faaco  
          estiveram reunidos com o dr. 
Guilherme Campos, presidente 
dos Correios, ocasião em que foi 
efetuada a entrega de uma pauta 
(foto), com diversas demandas de 
interesse do universo dos 
aposentados, aposentáveis e 
pensionistas da Empresa e ainda 
pendentes de solução. Na 
oportunidade foram discutidos 

assuntos  que dizem respeito a 
toda a família ecetista, como a 
situação do Postalis e a Reserva 
Técnica, da Postal Saúde e as 
principais carências e 
necessidades  de mudança para se 
alcançar a qualidade desejada no 
oferecimento dos benefícios para 
os empregados ativos e 
aposentados, além da 
transformação por que passa a 
própria Empresa.

 Os dirigentes da Federação  
visitaram, também, o Sr. Ariovaldo 
Aparecido da Camara,    
presidente da Postal Saúde, 
ocasião em que foram 
discutidas/apresentadas  
sugestões para um melhor  
atendimento em algumas 
Unidades Regionais, notadamente 
àqueles que mais necessitam da 
nossa Caixa de Assistência.  

A Postal Saúde também está 
efetuando o recadastramento 
de todos os beneficiários e 
dependentes da Caixa de 
Assistência.

ATENÇÃO APOSENTADOS

SETEMBRO É O ÚLTIMO MÊS 
PARA RECADASTRAMENTO.
Confirme seus dados até 30 
de setembro e garanta o 
recebimento de seu benefício.

Veja na última página o Convite para o 
Jantar Baile de Aniversário da Agacor.

INFOS NO ENCARTE  
DESSA EDIÇÃO
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          o encerrarmos esta edição,       
          verificamos que estamos em plena    
          semana do nosso 22º aniversário.
Foi em 9 de setembro de 1994 que a nossa 
Associação nasceu, com a missão de 
representar os associados e pensionistas dos 
Correios e Telégrafos do RS.

 Passados tantos anos, verificamos que 
nossa atuação se confunde com outras 
entidades co-irmãs, na busca dos mesmos 
objetivos, defendendo os mesmos interesses. 
Somos como que um povo, sempre unido por 
um ideal: o bem estar da família ecetista. O 
velho provérbio "a união faz a força" é 
sempre atual pois sem ele as guerras não 
teriam sido vencidas, os propósitos 
humanistas não teriam sido alcançados, 

enfim, a Humanidade não teria caminhado 
dignamente para a frente.

 Por isso, neste edição, estamos 
satisfeitos em compartilhar informações de 
interesse comum com a Credcorreios, Adcap, 
Arco, sendo natural que nos unamos, 
irmanados, comungando pontos comuns, 
sem prejuízo à independência de cada 
Entidade.

 Registramos, também, nesta edição, a 
perda de ilustres colegas e amigos, 
associados da Agacor, incluindo dois de 
nossos fundadores, integrantes da primeira 
Diretoria, o Marinoni Mancini e o Paulo 
Freitas Santos. A eles nossa homenagem e 
gratidão.

 Desde 2013 a AGACOR tem se 
preocupado com a reforma de seu Estatuto, 
a fim de adequá-lo aos novos tempos.

 Primeiramente, o então Assessor 
Jurídico Luiz Fernando ofereceu uma versão 
com poucas modificações, para permitir que 
a Associação obtivesse algumas 
prerrogativas, notadamente no aspecto 
tributário.

 Passados dois anos, uma Comissão foi 
constituída pelos Drs. Luiz Fernando, João 
Carlos Carvalho Benati, Ciro José Queiróz de 
Castro, Paulo Roberto Silva, Mauro da 
Silveira Mozena e Marinoni Mancini, 
presidida pelo primeiro, a fim de redigir um 
novo Estatuto.

 Apresentado o trabalho à Diretoria, 
foram solicitadas inclusões, o que foi feito 
pelos Associados Luiz Fernando, José Luis 

Alves da Silveira, Bento José Matta e Marcos 
Antonio Franco Amaral, quando então foi 
apresentada a versão final de um novo 
Estatuto, contendo todas as modificações 
que o tornam moderno, apto aos novos 
tempos.

 Este trabalho é o que está anexado 
neste Chasque; sujeito a ajustes até 30 de 
outubro vindouro, será submetido a 
aprovação da Assembleia Geral específica, a 
ser realizada em 30 de novembro de 2016, 
cuja convocação será objeto de comunicação 
a cada um dos Associados.

 Uma vez aprovado em Assembleia, 
permitirá que esta e futuras gestões da 
AGACOR possam melhor atender aos anseios 
de seus Associados.

 Parabéns a todos. Viva a AGACOR.

EDITORIAL

NOVO ESTATUTO

+ HOMENAGENS

         m 15 de junho faleceu nosso Associado, o ‘lourenciano’                                                                                                                                
         MARINONI MANCINI, um dos fundadores da AGACOR.                         
         Dispensável é falar de sua vida profissional, tamanha a 
grandeza de sua história nos Correios e Telégrafos do Rio Grande do 
Sul. Como nosso Associado, era um Conselheiro para todos os 
momentos. Sabia com simplicidade dizer coisas de grande conteúdo 
humanístico. Mesmo com o retorno da doença, sua lucidez nunca o 
abandonou. 

 Só nos últimos dias deixou de ser frequente às nossas 
reuniões, emprestando sua exitosa experiência para a tomada de 
decisões.

 Nossas eternas saudades do inesquecível Marinoni.

MARINONI

E

           m dos fundadores, e primeiro secretário da Agacor, "seu Paulinho"      
           como era carinhosamente chamado participou ativamente dos                   
           primeiros movimentos e conquistas dos aposentados dos Correios e 
Telégrafos. 

 Era natural de Taquara, onde ingressou, ainda no DCT, tendo 
atuado como telegrafista e chefe das unidades de São Leopoldo e 
Veranópolis. Em Porto Alegre, trabalhou em diversas áreas 
administrativas e operacionais.

 Em 1973 participou do Curso de Formação de Instrutores no Rio de 
Janeiro, sendo designado para atuar no Centro de Treinamento de Porto 
Alegre, onde permaneceu até sua aposentadoria, em 1981. 

 Paulo Freitas Santos nasceu dia 06/05/1928 em Taquara-RS e 
faleceu em 17/04/2016, aos 88 anos, em Porto Alegre. Foi casado com 
Clorys Lourdes Zanettini Santos por 61 anos e teve dois filhos Paulo e 
Rosenda, cinco netos e uma bisneta.

PAULO FREITAS

U

CHICO DONIA

E        m 27 de junho faleceu FRANCISCO CARVALHO       
        DONIA, Chico Donia Enfrentou longo período       
        de enfermidade e deixa enlutados seus 
Familiares, Parentes e Amigos.

 Quem conviveu com Chico Donia, lembra da 
alegria que ele irradiava, do companheirismo, 
pessoa que se doava por inteiro para as amizades 
que conquistava. 
  

 Passava a ideia de que sua grande fortuna era 
a sua Família e seus Amigos. Conhecia como poucos 
os mistérios da distribuição domiciliar de Porto 
Alegre e sempre foi indispensável para os grandes 
projetos da área.

 Deus console a todos nós por mais essa 
irreparável perda. 
 

MARIA JERUSA MIGUEL

A          dmitida na Empresa  em 13/09/1974, exerceu  
          suas atividades inicialmente na Gerência de    
          Operações Telegráficas, no cargo de Operador 
de Máquina de Escrever.

 Em 2002 passou a ocupar o cargo der 
Supervisora. Aposentou-se por ocasião do Plano de 

Demissão Voluntária, em julho de 2009, quando 
exercia suas atividades na  Gerência de Engenharia - 
GEREN. 

 Faleceu em 18/06/2016. Tinha 65 anos e 
deixou muita saudade nos colegas, amigos e 
familiares. 

| Informática: Antonio Feiten
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C         riada há 42 anos a                          
         Cooperativa de Crédito         
         procura atender os funcionários 
da ECT nos estados do RS, SC e PR. 
Uma das vantagens é que o 
empregado dos Correios pode 
associar seus pais, filhos, cônjuge e ou 
companheiro (a).

 A principal missão é suprir as 
necessidades dos associados como, 
empréstimos, com juros menores que 

mercado; aplicação financeira e 
seguros; além de possuir convênios 
com várias instituições de ensino. 

 Como associado, você terá 
direito a voz e voto junto à 
administração da sua cooperativa de 
crédito por meio da participação nas 
pré-assembleias, na qual o seu 
delegado irá lhe representar junto à 
assembleia geral ordinária e 
extraordinária, levando todas as suas 

manifestações e sugestões que 
venham melhor atender os 
cooperativados. No atual cenário 
econômico brasileiro, as     
cooperativas vem se destacando, pois 
já ocupam o ranking de sexto colocado 
entre as instituições financeiras do 
Brasil.

 Seja um associado! Venha 
usufruir dos benefícios da cooperativa, 
assim você contribui para fortalecer 
nossa instituição.

ACORDO COLETIVO 2016/2017
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 Colegas 1712, o Projeto de 
Lei nº 06/2002 continua em vigor.

 Acompanhando as 
matérias da Secretaria Geral da 
Mesa do Senado Federal, 
verificamos que a matéria de 
interesse dos colegas "1712" 
permanece pendente de 
deliberação do Plenário. 
 
 Em 16/03/2016 a 
Secretaria Legislativa do 
Congresso Nacional, assim se 
manifesta:

 "A situação: foram 
desentranhadas  do processo do 
PLC nº 06/2002 as folhas 31 a 482, 
que passam a constituir, sem 
remuneração, este processado, 
distribuído em dois volumes. 
Juntadas manifestações acerca da 
matéria, às folhas 483 a 495. 
(volume II)".

 Ainda se pode retomar a 
apreciação do Veto Presidencial ao 
PL nº 06/2002 e, enfim, 
estabelecer a vigência do direito à 
integralidade da nossa 

aposentadoria. Isso dependerá da 
mobilização de todos os colegas 
envolvidos, com forte atuação 
junto aos Deputados e Senadores. 

 Logo se iniciará esse 
esforço redentor, com o apoio das 
Associações e da FAACO, conforme 
estabelecido no último CONREP 
em Curitiba.

 Uma derrota pode ser 
temporária, mas desistir da luta é 
que a torna permanente.

CONREP EM CURITIBA

MOVIMENTO 1712

           o período de 28 a 31 de agosto, foi               
           realizado em Curitiba o                   
           79º Conrep, a reunião do Conselho de 
Representantes das Associações filiadas a 
FAACO.
 
 Representaram a Agacor no evento, 
o presidente Roberto Alquati, o 
vice-presidente Oscar Nunes da Silva e o 
colega Lutero Araújo.

 Os debates ocorreram em torno da 
necessidade de alteração do Estatuto da 
Federação, a situação do Postalis, da 
PostalSaúde e do movimento dos colegas 
1712.

N

 A respeito da retomada das ações no momento oportuno, o colega Oscar Nunes - Kaká -,  lembrou 
os 17 anos de luta em busca da equiparação com os colegas estatutários e que a hora é de união para a 
derrubada do veto - o PLC 06/2002 -, o segundo mais antigo Projeto que permanece no Congresso 
Nacional a ser apreciado pelo Plenário da Câmara e do Senado.

O QUE É A CREDCORREIOS?

 E ainda, o valor 
concedido poderá ser parcelado 
em até 48 vezes.
 
 Se você está precisando 
de uma determinada quantia 
para adquirir um bem ou para 
alguma situação, associe-se na 
CredCorreios e obtenha juros 
que cabem no seu bolso!

VOCÊ SABIA QUE A 
CREDCORREIOS OFERECE 
EMPRÉSTIMO COM JUROS
ABAIXO DO MERCADO?

 A CredCorreios é uma 
cooperativa de crédito sem fins 
lucrativos, por isso é possível 
oferecer empréstimos com juros 
menores que os bancos. 

           a oportunidade da audiência com o sr.      
           presidente da ECT, Guilherme Campos, a direção           
           da FAACO apresentou uma pauta de 
reivindicações a serem debatidas na mesa de 
negociações do Acordo Coletivo em andamento.
Listamos abaixo os itens mais importantes e que 
permanecem pendentes de solução:

 Inclusão do pessoal aposentado em data 
anterior a 01/01/1986 no sistema de saúde da Caixa de 
Assistência dos Correios. O assunto, já amplamente 
discutido diz respeito a ex-empregados, aposentados, 
que inexplicavelmente ficaram fora do Plano de Saúde 
estabelecido no Acordo de 2003/2004.

 Manutenção dos dependentes/cônjuges no 
sistema de saúde, após 6 meses do falecimento do 
titular.

 Foi discutida a possibilidade da criação de um 
Plano Família, permitindo a participação compartilhada 
deste pessoal.

 Resolver a situação do equacionamento do 
déficit do Postalis com a definição do pagamento da 
RTSA (Reserva Técnica), de responsabilidade absoluta 
dos Correios. 

 Permissão para que um representante da 
FAACO participe da Mesa de Negociação nas reuniões 
dos Acordos Coletivos, tendo em vista situações 
específicas sobre Aposentados e Pensionistas.

 Assegurar o repasse integral dos percentuais de 
reajuste salarial bem como das aplicações do PCCS a 
todos os empregados, repassando imediatamente aos 
beneficiários da Lei 8.529/92 conforme preconiza a 
própria Lei.

 Manter, no calendário de comemorações da 
ECT, o dia 24 de janeiro como o Dia do Aposentado, 
permitindo a participação de todos (aposentados e 
pensionistas) nas atividades sócio-culturais da 
Empresa, em todas as Diretorias Regionais.

TAXA DE JUROS AO MÊS (%)
PARA CRÉDITO PESSOAL

CredCorreios   1,7
Caixa Econômica Federal 1,86
Banco Santander  1,88
Banco Bradesco  1,93
HSBC    1,97
Banco do Brasil  2,02
Itaú    2,49

CONHEÇA NOSSOS PRINCIPAIS PRODUTOS:

Com taxas que variam de acordo
com a modalidade de crédito,
forma e prazo de pagamento.

CONHEÇA: CredPessoal, CredVeículo,
CredConstruir, CredLar, CredInfo,
CredDirigir, CredBeleza, CredFuneral, 
CredFérias, CredImpostos, CredEscola

APLICAÇÃO/POUPANÇA: CredPoupar
Você pode fazer a programação mensal ou periódica para
poupar e obter os melhores rendimentos do mercado.

PAC RS
Av. Borges de Medeiros, 340 - Sala 61
Centro - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3286.75-01 08006430070
E-mail: atendimento@credcorreios.com.br
Site: www.credcorreios.com.br

SEJA COOPERADO! Aqui você é o dono do negócio!

HOMENAGENS

NEUSA CAMPOS

E         m 16 de junho faleceu, em Taquari, a nossa colega                  
         Neusa Marina Silva de Campos. Tinha 77 anos. 
         Nascida em Florianópolis, SC foi funcionária dos 
Correios desde os anos 60.
 
 Iniciou suas atividades na Agência de Joinville, 
SC, tendo sido transferida para Porto Alegre em 1973, 
onde exerceu suas atividades na área de Contabilidade e  

no Serviço de Centro de Triagem. Foi também Chefe das 
Agências do Menino Deus e da cidade de Taquari, onde 
se aposentou em 1998. Dona Neusa era casada com o 
colega Bolivar Latino de Campos, nosso associado, 
também aposentado. Teve dois filhos, Hamilton e Soraia 
e três netos, Rodrigo, Felipe e Vitória. Saudades de seus 
amigos e colegas.  

GERALDO BUENO DE OLIVEIRA

F         aleceu em 19 de junho em Porto Alegre.Tinha 85       
         anos. Excelente colega, o Geraldo sempre trabalhou     
         na na área telegráfica, onde se aposentou, após 40 

anos de atividades. Deixou 3 filhos, Eder, Edoardo e 
Carla, 8 netos e 2 bisnetos. Saudade é a palavra que 
resume o sentimento dos colegas e amigos da Agacor.

REYNALDO LAZYER

I      nstrutor do Centro de Treinamento de Porto Alegre      
      desde sua fundação - em 10.05.1973 -, até a         
      aposentadoria, em 05.07.1979, o paranaense 
Reynaldo Irineu Lazyer faleceu no último dia 5 de 

setembro na sua terra natal, União da Vitória/PR. Tinha 
88 anos e foi casado com Ludovina Rosa Lazier. Deixou 
muita saudade e os filhos Suzete, Ronaldo, Roberto e 
Suzana e 8 netos. 



N          o dia 10 de agosto, a       
          Diretoria da AGACOR esteve                                                                                                                       
          reunida para avaliar proposta 
de atualização do Estatuto Social 
da Associação. 

 Dentre outras alterações, a 
escolha de um Conselho 
Deliberativo, eleições a cada três 
anos coordenada por Grupo 
designado e a exigência de um 
planejamento orçamentário anual 
estão na versão avaliada e 
aprovada na Reunião.

 O texto proposto está 
anexo a este Chasque para o 
conhecimento  e sugestões de 
todos os Associados. No mês de 
novembro será convocada 
Assembléia Geral Ordinária 
específica para análise final e 
aprovação definitiva do novo 
Estatuto Social da AGACOR.

 Durante a reunião, o grupo 
coordenador do Jantar Baile de 
Aniversário da AGACOR, que 
ocorrerá no dia 8 de outubro, no 

Clube Farrapos, informou que o 
valor do ingresso está fixado em 
R$ 65,00, o grupo musical 
contratado é a BANDA LATINO.

 Para finalizar, o Presidente 
Alquati reportou as inúmeras 
atividades desenvolvidas durante 
o último CONREP da FAACO, em 
Curitiba, pedindo ao colega Oscar 
(Kaká) que discorresse sobre a 
retomada do Projeto 1712 junto 
ao Congresso Nacional.

REUNIÃO DE DIRETORIA

A          tualmente os advogados da    
          Assessoria Jurídica da                
          AGACOR estão envolvidos no 
ajuizamento de reclamatórias 
trabalhistas contra a ECT para 
cobrar 2 importantes direitos que 
não foram considerados na 
rescisão do contrato de trabalho 
dos colegas que aderiram ao PDIA: 

 1) o pagamento da multa 
de 40% sobre os depósitos do 
FGTS;

 2) a incorporação do vale e 
cesta alimentação ao salário para 
quem recebia essa verba antes de 

1988, com reflexo em férias 
acrescidas de 1/3, 13º salário, 
gratificação de produtividade, 
adicional por tempo de serviço, 
horas extras, anuênios, incentivo 
ao PDV, depósitos do FGTS e multa 
de 40% e recolhimento das 
contribuições patronais ao INSS.

 Muitos colegas já 
encaminharam documentos e a 
Assessoria Jurídica já ingressou 
com as reclamatórias perante a 
Justiça do Trabalho. Porém, muitas 
pessoas que podem se beneficiar 
em caso de sucesso na Justiça 
ainda não tomaram as 

providências necessárias para o 
ajuizamento.
 
 É importante lembrar, 
porém, que o prazo prescricional 
para ajuizar reclamatória 
trabalhista é de até 2 anos após o 
desligamento da empresa. Se você 
tiver saído da ECT em 2014, é 
fundamental agilizar o 
encaminhamento da 
documentação rapidamente, sob 
pena de perder o direito de 
reclamar em Juízo o recebimento 
das verbas acima referidas. 
Informe-se na AGACOR, junte-se 
na luta por seus direitos!

ASSESSORIA JURÍDICA

Foi finalizada no mês de julho a reforma da churrasqueira da Sede Social Agacor.

O espaço encontra-se disponível para uso de associados e não associados da 
AGACOR, juntamente com o Salão Social, devendo os interessados se habilitarem 
junto à secretaria da Agacor. O local é perfeito para a realização de encontros, 
reuniões e eventos sociais. Consulte a disponibilidade.

CHURRASQUEIRA
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INTERIORIZAÇÃO

PASSO FUNDO
 Em Passo Fundo, sob a coordenação dos 
colegas Ivanir e Nabor, cerca de 50 colegas da 
região reuniram-se dia 4 de junho, ocasião em 
que foram abordados assuntos de interesse 
geral.

 Após a saudação inicial a cargo dos 
presidentes da Agacor e da Adcap, Roberto 
Alquati e Paulo Toccheto, o assessor jurídico da 
Agacor, dr. Tomás Serpa abordou as demandas 
jurídicas que estão sendo conduzidas e 
respondeu diversos questionamentos dos 
colegas.

 A presidente da Adcap nacional, Maria 
Inês Fulginitti comentou diversos situações de 
enfrentamento nos campos técnico, funcional e 
político que ocorrem na ECT, no Postalis e na 
Postal Saúde.

 Muitos foram  os comentários 
preocupantes em torno da situação financeira da 
Empresa, a baixa qualidade na prestação dos 
serviços oferecidos e a consequente perda de 
fatias significativas do mercado.   

 Sobre o Postalis, Maria Inês relatou as 
ações administrativas e judiciais já 
implementadas, via reuniões com os dirigentes 
da patrocinadora e outros Institutos de 
Seguridade igualmente prejudicados, bem como 
com deputados e senadores envolvidos com a 
CPI dos Fundos de Pensão.

 O colega Dario Tomas, próximo da Postal 
Saúde citou parâmetros de ofertas de serviços 
médicos pautados pela Agência Nacional de 
Saúde e exortou a todos para exercer o papel 
fiscalizador junto aos prestadores dos serviços 
médicos  evitando dispêndios demasiados e 
incorretos que vem ocorrendo. 

PELOTAS
 Em Pelotas, no dia 18 de junho, cerca de 
70 colegas se reuniram para ouvir e 
confraternizar com os dirigentes da Adcap e da 
Agacor.

 Após a saudação inicial  a cargo do  novo 
presidente da Adcap regional, Francisco Jesus, 
manifestaram-se os colegas Paulo Tocchetto e 
Maria Inês, acentuando-se a continua utilização 
de indicações políticas para os cargos e funções a 
serem preenchidas na Empresa, no Postalis e na 
Postal Saúde, fato que vem prejudicando a boa 
gestão necessária para o soerguimento dos 
Correios.
 
 Prosseguindo, o Presidente da Agacor, 
Roberto Alquati, e o Assessor Jurídico, Tomás 
Serpa, abordaram assuntos pertinentes, tais 
como a ação judicial contra a ECT cobrando a 
multa de 40% sobre os depósitos do FGTS em 
favor do pessoal que aderiu ao PDIA , bem como 
a incorporação do Vale Alimentação nas verbas 
de natureza salarial (com os reflexos em 13º, 
férias, FGTS e outros) para quem foi contratado 
antes de 1988.
 
 Ao final, o colega Oscar Nunes da Silva, o 
Kaká, comentou acerca do andamento do 
movimento dos 1712. Segundo ele, "estamos 
vivendo um novo momento, onde abre-se uma 
nova perspectiva para a retomada das tratativas 
junto ao Congresso Nacional para a derrubada 
do veto 06/2002."

 Finalizou relembrando os momentos 
marcantes de sua carreira profissional iniciada 
com a entrega de telegramas nas ruas de Pelotas, 
sua terra natal.

 Após os debates, houve um almoço de  
confraternização preparado pelo colega 
Martinelli, entre os colegas e familiares 
presentes.

untamente com os colegas da Diretoria da Adcap, dirigentes da Agacor estiveram em Passo Fundo e Pelotas, 
objetivando oportunizar e esclarecer os colegas residentes no interior do Estado, acerca das ações e 
procedimentos que vêm sendo realizadas, em benefício de todos.



ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA APOSENTADOS:
FIQUE ATENTO AOS PRAZOS!

Aposentado(a),

 Fique atento(a) ao período de sua 
atualização cadastral na Postal Saúde.

 Não perca os prazos para envio da 
documentação e observe qual é o canal de 
envio mais adequado às suas necessidades.
Os documentos obrigatórios são:

 • TERMO DE ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL DEVIDAMENTE PREENCHIDO 
(será enviado a cada beneficiário(a) 
aposentado(a), disponibilizado no site da 
Postal Saúde e nas URRS- Unidades de 
Representação Regional);

 • CÓPIA DE COMPROVANTE 
ATUALIZADO DE RECEBIMENTO DO 
BENEFÍCIO DO INSS;

 • CÓPIA DE COMPROVANTE 
ATUALIZADO DO BENEFÍCIO POSTALIS (se for 
o seu caso).

A atualização segue as regras já 
estabelecidas pela 
Mantenedora/Regulamento-MANPES.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
Central de Atendimento, pelo telefone 0800 
888 8116 (para os deficientes auditivos, o 
telefone é 0800 888 8117).

|
|
|
|
|
|

MÊS DE 
RECADASTRAMENTO

AGO/2016
SET/2016
OUT/2016
NOV/2016
DEZ/2016
JAN/2017

MÊS DE 
NASCIMENTO

Jan e Fev
Mar e Abr
Mai e Jun
Jul e Ago
Set e Out
Nov e Dez

 Sua documentação poderá ser enviada 
por meio dos seguintes canais:

 • CAIXA POSTAL 16.222, CEP: 
70380-525 / BRASÍLIA-DF;

 • E-MAIL:   
aposentados.cadastro@postalsaude.com.br;

 • PESSOALMENTE, NA UNIDADE DE 
REPRESENTAÇÃO REGIONAL DE SEU ESTADO.

 Os documentos enviados a outros 
canais não serão considerados. A Postal 
Saúde já iniciou o processo de envio de 
comunicado ao seu endereço, com os 
detalhes da campanha de atualização e o 
termo de atualização, que você receberá no 
período de sua atualização, que é 
relacionado ao seu mês de nascimento, 
conforme a tabela abaixo. Você deverá 
responder no prazo que estará informado no 
comunicado.



Para mais informações, entre em contato pelos telefones do Núcleo Regional
051 3220.8894 | 3220.8895 | 3220.4800  

RECADASTRAMENTO
POSTALIS

LEIA COM ATENÇÃO E TIRE AS SUAS DÚVIDAS SOBRE O RECADASTRAMENTO:

1. O Recadastramento 2016 é obrigatório? Fiz meu recadastramento em 2015. 
Preciso fazer novamente?

Sim. O Recadastramento acontece para cumprimento de obrigações legais e 
para preservar a regularidade do pagamento das aposentadorias e pensões.

4. Qual a finalidade principal do Recadastramento?

A finalidade do Recadastramento é a atualização dos dados cadastrais e a 
prova de vida.

5. O que vai acontecer se eu não me recadastrar?

Caso não realize o recadastramento no período estipulado, o benefício será 
suspenso a partir do mês seguinte ao encerramento do período de 
recadastramento até que se promova sua regularização.

2.
Receberei o formulário de Recadastramento 2016 em minha residência?

Sim. O POSTALIS enviará uma correspondência juntamente com o 
Formulário de Recadastramento, diretamente ao endereço residencial 
existente em nosso banco de dados. O referido formulário estará 
devidamente preenchido de acordo com dados existentes em nosso 
cadastro. Necessitando de alteração, gentileza seguir instruções contidas na 
correspondência apensa ao mesmo.

3.
Quando devo fazer o Recadastramento 2016?

O Recadastramento será feito em duas etapas. No cronograma abaixo você 
pode verificar a época de realizar seu Recadastramento:

CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO 2016

GRUPO  IDENTIFICAÇÃO  PERÍODO DE RECADASTRAMENTO
GRUPO 2 APOSENTADOS 01/JULHO A 30/SETEMBRO 2016


