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1. POSTAL SAUDE
Tire suas dúvidas sobre descontos de compartilhamento
O desconto por compartilhamento é um percentual aplicado sobre o total das despesas mensais realizadas pelo
aposentado, cobrado pelos prestadores dos serviços realizados e respeitando o teto limite do desconto. Para que o
desconto não comprometa a renda mensal do aposentado, existe um cálculo que determina o limite da cobrança, que
leva em consideração o benefício do INSS e Postalis, quando houver:
(Benefício INSS + Benefício Postalis) x 3 x
(10, 15 ou 20)% à dependendo da renda
Para despesas relativas a próteses odontológicas e opção em apartamento:
(Benefício INSS + Benefício Postalis) x 4 x
(20, 30 ou 50)% à dependendo da renda
O PAGAMENTO
Existem duas formas de pagamento do compartilhamento: débito em folha e boleto bancário.
O BOLETO
O boleto será recebido com a data de vencimento no dia 14 de cada mês. Caso este dia for fim de semana ou feriado, o
prazo é estendido para o próximo dia útil. A segunda via do boleto só poderá ser impressa até o dia do vencimento. Se
não for possível, o aposentado deverá esperar o próximo mês, quando o boleto terá as duas cobranças – do mês anterior
e do atual, sem a obrigação de considerar a margem (é importante lembrar que a POSTAL SAÚDE não cobra juros
nesses casos). *Como prevenção, o aposentado deverá procurar a Unidade de Representação Regional (URR) mais
próxima se o boleto não tiver chegado até o dia 12.
EXTRATO DE UTILIZAÇÃO
O aposentado poderá adquirir seu extrato de utilização por meio da sua Regional, pelo site da POSTAL SAÚDE ou pelo
e-mail aposentados@postalsaude.com.br.
2. POSTALIS
Informamos que o Boletim Postalis em Números - JULHO/2015 já está publicado no site do POSTALIS.
O informativo apresenta dados relevantes da gestão, tais como: alocação da carteira de investimentos, volume de
arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do patrimônio, reservas matemáticas e rentabilidade dos planos de
benefícios administrados pelo Postalis.
Em razão dos prazos de fechamento contábil, a divulgação ocorre 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do
mês de referência do boletim.
Segue o link: http://novosite.postalis.org.br/investimentos/postalis-em-numeros/
3.

XXV ENAC GRAMADO/RS

Voltamos a informar que permanecem ainda abertas as inscrições para o XXV Encontro Nacional dos Aposentados dos
Correios. Acesse o site www.eventosvanserv.com.br/enac2015 e efetue sua inscrição para participar desse evento junto
com os demais colegas de todo o Brasil. Relembramos que a data limite para encerramento das inscrições é 30 de
setembro.
VAMOS TODOS AO ENAC!
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