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Gestão: Aposentados em Luta - 2018/2021

No dia 13 de dezembro cerca 
de 200 pessoas, entre associa-
dos, seus familiares e convida-
dos, participaram do Jantar Dan-
çante, comemorativo ao Final de 
Ano, realizado pela ARACT/SP.   

A grande festa realizada no 
Hotel Dan Inn Planalto, no cen-
tro de São Paulo, teve início 
com a saudação do presidente 
da ARACT/SP, Antonio Henrique 
Fernandes, que destacou as 
realizações e inovações da As-
sociação, entre elas a criação 
do cartão de identificação para 
associados, uma linha via what-
sapp para facilitar a troca de 
informações e as reformas das 
instalações da sede, para ofere-
cer um espaço mais confortável 
para recepção, atendimento e 
congraçamento de todos.

Os participantes elogiaram o 
farto jantar, que foi animado com 
músicas de diversos gêneros, co-

mandadas pelo DJ Diego e com 
os “passinhos” conduzidos por 
Fidélis Giro que estimularam mui-
tas pessoas a dançarem.

A grande surpresa da noite fi-
cou por conta das participações 
do querido e conhecido Papai 
Noel  dos Correios de São Pau-
lo, Manolo, e da Mamãe Noel, 
Marta, ambos associados da 

ARACT,  que gentilmente acei-
taram o convite para abrilhantar 
ainda mais a festa, ajudando no 
sorteio dos brindes oferecidos 
pela Associação, que marcou o 
encerramento do evento.

Todas as fotos do evento po-
derão ser acessadas no site da 
ARACT/SP:

https://www.aract-sp.org.br/



EDITORIAL

Estamos iniciando um ano 
novo e como sempre com o nosso 
pensamento voltado em propor-
cionar aos associados da ARACT/
SP, dias melhores para aproveitar 
sua aposentadoria. Neste ano 
estaremos intensificando os pas-
seios, bate e volta, às cidades 
turísticas, além de outros com 
maior duração. Para o êxito destes 
eventos esperamos contar com a 
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participação dos nossos aposen-
tados. Já concluímos a reforma 
da nossa sede na Avenida Prestes 
Maia, 241 - 12º andar - sala 1203 e 
programaremos dias específicos 
para que todos possam visitar as 
nossas novas e aconchegantes 
instalações e tomarem um café 
conosco. Desta forma, a sede 
também está preparada para re-
alizarmos alguns eventos, man-
tendo um espaço para encontros 
entre os amigos aposentados. Um 
dos nossos objetivos é aumentar 
o quadro de novos associados, 
por isto contamos com seu apoio 
incentivando seus amigos e cole-
gas dos Correios a associarem-se 
à ARACT/SP. Lembramos que o 
vínculo com os Correios não aca-
ba com a aposentadoria. A gran-
de maioria tem dependência do 
POSTALIS e da POSTAL SAUDE, 
benefícios que são permanentes 

Antonio Fernandes
Presidente da ARACT/SP

A expectativa é de que 
os serviços voltem a ser 
disponibilizados no mês 
de fevereiro /2020

O adiamento da abertu-
ra ocorreu pela necessida-
de de aprimoramento dos 
controles internos, apon-
tada em recente auditoria 
interna, realizada nos pro-
cessos de concessão.

POSTALIS 
REABRIRÁ 

EMPRÉSTIMOS  

para os aposentados e pensio-
nistas, até o final de suas vidas. 
Somente estando afiliados à uma 
Associação de aposentados, po-
derão conhecer melhor seus direi-
tos e como reivindicá-los.

Como exemplos podemos ci-
tar algumas ações judiciais que 
estão com os escritórios de advo-
cacia, cujos processos estamos 
acompanhando para informar os 
andamentos a todos envolvidos.

A ARACT/SP estará sempre 
empenhada na orientação, aten-
dimento às dúvidas e defesa dos 
interesses dos associados, con-
tando também com a união de to-
dos, o que nos torna mais fortes na 
manutenção de nossos direitos.

Um grandioso 2020 
a todos!

No dia 20 de dezembro de 2019, 
Paulo Humberto Cesar de Olivei-
ra foi nomeado o novo presidente 
provisório do Postalis, por seis me-
ses, com o fim da intervenção da 
Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (Previc) 
que durou dois anos e dois meses.

O interventor Walter Parente, deu 
posse aos membros provisórios 
dos conselhos deliberativo e fis-
cal, que nomearam dois membros 
da diretoria executiva. Também foi 
nomeado Alexandre Dias Miguel, 
como diretor de investimentos.

A diretoria executiva terá até 
seis meses para conduzir um pro-
cesso eleitoral para a escolha de 

novos conselheiros e dar posse 
aos eleitos.

A solenidade contou a presen-
ça do diretor superintendente da 
Previc, Lucio Capelleto e do pre-
sidente dos Correios, Floriano Pei-
xoto Vieira.

POSTALIS

POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO POSTALIS 

Paulo Humberto Cesar de Oliveira 
(Presidente do Postalis)
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São Órgãos Estatutários do 
Postalis:

- A Diretoria Executiva;
- O Conselho Deliberativo;
- O Conselho Fiscal.

Diretoria Executiva

Responsável por administrar 
o Postalis de acordo com as po-
líticas e as diretrizes estabeleci-
das pelo Conselho Deliberativo. 
A Diretoria Executiva é integrada 
por quatro membros, sendo 2 
indicados pelos Correios (presi-
dente e diretor de investimentos) 
2 eleitos pelos participantes (di-
retor administrativo-financeiro e 
o diretor de benefícios), nomea-
dos pelo Conselho Deliberativo, 
com mandatos de quatro anos.

- Presidente - Paulo Humberto 
Cesar de Oliveira

- Diretor de Investimento – Ale-
xandre Dias Miguel

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO POSTALIS
Conselho Deliberativo

É o órgão máximo do Postalis. 
Responsável pela definição da políti-
ca geral de administração da entida-
de e de seus planos de benefícios. 
Integrado por seis membros efeti-
vos e respectivos suplentes, sendo 
três nomeados pela patrocinadora e 
três eleitos pelos participantes, para 
mandatos de quatro anos.

- Presidente – Celso José Tiago
- Membro – Heglehyschynton  

Valério Marçal
- Membro – Louis Hage Humbert

Conselho Fiscal

É o órgão de controle interno 
da instituição. Composto por qua-
tro membros efetivos e respecti-
vos suplentes, sendo dois repre-
sentantes da patrocinadora e dois 
eleitos pelos participantes, com 
mandatos de quatro anos.

- Presidente - Mozart Gomes 

POSTALIS

Ferraz (representante da FAACO)
- Membro – Clarice de Souza 

Coutinho

Regime Especial

Em 20/12/2019, por meio da 
Portaria nº 1102, a Superinten-
dência Nacional de Previdência 
Complementar – Previc encerrou 
a intervenção no Postalis. Na 
mesma data, em regime espe-
cial, foram empossados o presi-
dente, o diretor de investimentos 
e os membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

O regime especial consiste na 
constituição dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal e na nomeação 
de membros da Diretoria Executiva 
com mandatos provisórios, de du-
ração de até seis meses. Durante 
esse período deverá ser realizado 
processo eleitoral para composi-
ção dos órgãos colegiados na for-
ma prevista no estatuto.

POSTAL SAÚDE APRESENTA NOVO DIRETOR-PRESIDENTE

A Postal saúde apresentou, 
no dia 14/01/2020, seu novo di-
retor-presidente, José Orlando 
Cardoso. General Oriundo da re-
serva das Forças Armadas e com 
um grande histórico em gestão 
– com passagem pelo Comando 

do Exército, Ministério da Defesa 
e Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) - ele tomou posse na 
nova Diretoria-Executiva e apro-
veitou para realizar um primeiro 
contato com os empregados da 
Operadora.

O discurso adotado é o de reali-
zar o melhor trabalho possível para 
cuidar da vida de cerca de 294 mil 
beneficiários, tendo como base 
valores como responsabilidade, 
probidade e honestidade. Um dos 
pilares da nova Diretoria-Executiva 
é a saúde financeira da Operado-
ra, tornando a Postal Saúde uma 
instituição sustentável.

Na ocasião, também foi apre-
sentada a nova composição da 
Diretoria-Executiva, na qual o 
diretor Marcos Antonio Tavares 
Martins passa a responder pela 
Diretoria de Planos de Saúde e 
Relacionamento com os Clientes 
(DIREL), e o diretor Edivaldo For-
tunato Pereira assume a Direto-
ria de Saúde e Administração de 
Rede (DISAR)
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Visando esclarecer as principais 
dúvidas dos associados, quanto à 
solicitação do reembolso assisten-
cial da Postal Saúde, publicamos, a 

REGRAS DE REEMBOLSO ASSISTENCIAL POSTAL SAÚDE

MODALIDADES DE SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DAS SITUAÇÕES 
PERMITIDAS DE 

REEMBOLSO

seguir as definições da cobertura e 
as situações em que ele é permitido. 

A totalidade das informações, 
estão de acordo com o Regulamen-

to do Plano CorreiosSaúdeII (regis-
trado sob o n° 480.344/18-2 e com o 
Manual do Beneficiário, vigente em 
18/04/2018.

Na Postal Saúde, existem duas 
modalidades de solicitação de Re-
embolso: Reembolso Livre Escolha 
e Reembolso Integral.

O reembolso será feito dire-
tamente ao Beneficiário Titular e 
estará condicionado à observân-
cia dos períodos de carência, dos 
mecanismos de regulação e dos 
procedimentos cobertos pelo Plano 
CorreiosSaúde II

Reembolso Livre Escolha - 
consiste na utilização de serviços 
médicos e odontológicos cobertos 
pelo Plano CorreiosSaúde II, reali-
zados por intermédio da rede parti-
cular, não credenciada, por opção e 
conveniência. Nesse tipo de reem-
bolso, o beneficiário arcará com o 
pagamento das despesas, sendo 
o valor ressarcido posteriormente, 
mediante apresentação de Recibo 
(no caso de prestador de serviços/
pessoa física) ou de Nota Fiscal no 
caso de prestador de serviços/pes-
soa jurídica, conforme regras defini-
das pela Postal Saúde. O reembol-
so das despesas realizadas será 
pago até o limite do valor constante 
na tabela de preços negociada, vi-
gente na Unidade Federativa onde 
foi realizada a despesa e limitado 
ao valor do recibo ou nota fiscal.

É importante lembrar que, nesse 
tipo de solicitação de reembolso, o 
pagamento é parcial e o sistema 
indicará a incidência da copartici-
pação, observando o tipo de aten-
dimento.

Reembolso Integral - existe 
para atender às Resoluções Norma-
tivas RNº 259/2011 e nº 268/2011, 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que preveem 
a garantia de atendimento dos Be-

neficiários, quando identificada a 
inexistência ou indisponibilidade de 
Prestadores para o atendimento no 
município demandado, no municí-
pio limítrofe, na região de saúde ou 
fora da região de saúde.

Para ter acesso Garantia do 
Atendimento, o Beneficiário deverá 
acionar a Operadora pelo telefone 
0800  888  8116  ou entrar em   con-
tato com a Filial da Postal Saúde ou 
com o núcleo de Atendimento Re-
gional (NAR) da sua localidade.

O retorno ao Beneficiário sobre 
o tratamento dado à sua solicitação 
deverá ser feito em até 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da abertura do 
protocolo de atendimento, com a 
informação da modalidade escolhi-
da para garantir o seu atendimento.

Nessa situação, o registro da 
autorização será feito em caráter 
excepcional, pela Filial/NAR, que 
providenciará o agendamento (no 
prazo previsto pela RN nº 259/2011 
e comunicará ao beneficiário a data 
e o horário do atendimento, além 
das informações relacionadas ao 
prestador.

No Reembolso Integral, o be-
neficiário realiza o pagamento das 
despesas autorizadas excepcional-
mente ao prestador não credencia-
do, sendo ressarcido posteriormen-
te, mediante a apresentação de 
Recibo (se o prestador de serviços 
for pessoa física) ou Nota Fiscal (se 
o prestador de serviços for pessoa 
jurídica), conforme regras definidas 
pela Postal Saúde.

É importante lembrar que nesse 
tipo de solicitação de reembolso, o 
pagamento é integral e o sistema 
indicará o valor da coparticipação, 
observando o tipo de atendimento.

1- Em que casos poderá 
ser solicitado o Reembolso Inte-
gral?

- Em casos de urgência/emer-
gência devidamente caracteriza-
dos, e quando houver inexistência 
de rede credenciada na localidade.

- Em casos eletivos, quando 
há a possibilidade de agenda-
mento prévio do atendimento 
(consultas eletivas, exames de 
rotina e internações agendadas). 
Nesses casos, o Beneficiário de-
verá acionar a Central de Atendi-
mento ao Beneficiário 0800 888 
8116 ou se dirigir à Filial da Postal 
Saúde em seu estado, requeren-
do a garantia de atendimento. 
Para tanto, algumas etapas de-
vem ser observadas:

° Ratificando a inexistência de 
rede, a Filial da Postal Saúde ava-
liará a possibilidade de atendimen-
to da demanda, por meio de Trata-
mento Fora de Domicílio (TFD), nas 
regiões de saúde estabelecidas 
pela ANS.

° Inexistindo opções para TFD, a 
Filial da Postal Saúde dará início ao 
processo de Contratação Direta, 
conforme critérios estabelecidos;

Caso o prestador não aceite 
a Contratação Direta por parte 
da Operadora, e se o Beneficiá-
rio concordar com o Reembolso 
Integral, a Filial da Postal Saúde 
emitirá parecer favorável ao re-
embolso, sendo este anexado ao 
processo no momento da solici-
tação, por meio do Formulário de 
Ressarcimento.
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REEMBOLSO
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2 – Há alguma particularidade 
no cálculo do reembolso ou sempre 
vou receber 100% do valor da tabela 
publicada no site da Operadora?

Sim, alguns procedimentos so-
frem diferenças em seus valores, 
quando realizados no mesmo ato. 
Quando em um mesmo procedimen-
to forem feitas duas intervenções ci-
rúrgicas ou dois exames de imagem, 
por exemplo, haverá diferença nos 
valores de cada um deles. Para saber 
o valor a ser reembolsado, conside-
rando essas particularidades, os Be-
neficiários deverão acionar a Filial da 
Postal Saúde em seu estado.

3 - Caso a Filial Postal Saúde in-
dique um profissional para atendi-
mento por meio de Contratação Di-
reta e o Beneficiário opte por realizar 
com outro profissional, ele poderá 
requerer o reembolso?

Sim. A solicitação será enqua-
drada como Reembolso Livre Es-
colha, haja vista que a Operadora 
forneceu uma alternativa e o Be-
neficiário, por sua opção e conve-

Para solicitar o reembolso, 
tanto na modalidade de Livre 
Escolha como na Integral, o 
Beneficiário deverá preencher 
o formulário FOP 026 – Decla-
ração para reembolso de Des-
pesas Médicas, disponibilizado 
no site da Postal Saúde (https://
www.postalsaude.com.br/ma-
nuais-tabelas-de-cobertura-e-
-formularios)

Obs. O reembolso somen-
te pode ser concedido para 
o titular. Os dependentes não 
usufruem desse benefício.

niência escolheu outro profissional 
não credenciado ou não contratado 
para a realização do procedimento.

4 -Posso solicitar reembolso para 
tratamentos negados e/ou não co-
bertos pela Postal Saúde?

Não. Quando o tratamento é nega-
do, significa que o procedimento não é 
coberto ou não atende às diretrizes de 
utilização adotadas pela Postal Saúde 
e regidas pela ANS. Isso ocorre para 
a proteção do Beneficiário, em solici-
tações de tratamentos que ainda não 
constam no Rol da ANS, por razões 
específicas: ou são experimentais ou 
excederam o limite de utilização ou 
não são cobertos pelo plano de saúde.

5 - Posso solicitar reembolso 
para Instrumentador Cirúrgico?

Sim. O reembolso seguirá os 
critérios de cobertura estabelecidos 
pela Operadora para o procedimen-
to. No entanto nos casos em que não 
forem caracterizados urgência/emer-
gência, o beneficiário deverá verificar 
com o hospital a disponibilidade de 

instrumentação cirúrgica, e o valor do 
reembolso seguirá a tabela disponibi-
lizada no site da Operadora, em con-
sonância com os valores praticados 
na localidade demandada.

6 – Posso solicitar reembolso 
para LIO (Lente Intraocular)?

Sim o valor para reembolso  da 
LIO é limitado a R$900,00 (nove-
centos reais).

Vale destacar também que, 
quando o material for nacional ou na-
cionalizado, o selo da ANVISA deve 
ser obrigatoriamente apresentado, 
juntamente com a documentação 
comprobatória para o reembolso.

7 – Posso solicitar reembolso de 
OPME?

Sim. O reembolso será feito 
de acordo com o valor da tabela            
disponibilizada no site da Operado-
ra, em consonância com os valores 
praticados na localidade demanda-
da, pelo sistema de Livre Escolha.

A Filial da Postal Saúde deverá ser 
acionada para apuração.

XXVIII ENAC – ENCONTRO NACIONAL DE 
APOSENTADOS DOS CORREIOS- ENAC

No período de 27/11 a 01/12/2019, 
foi realizado o XXVIII Encontro Nacio-
nal de Aposentados dos Correios- 
ENAC, em  Maceió-Alagoas.

O evento contou com lançamento 
de selo, em homenagem ao Encon-
tro, entrega da medalha “Paulo Bre-
garo” e de displays, a todas associa-
ções representativas dos estados da 
confederação.

Antes da abertura do Encontro 
foi realizado o CONREP- nº 92 com 
a eleição da Diretoria para o triênio 
2019/2022. Foi eleita a Chapa “União, 
Força e Trabalho” reforçando a ideia 

de que a união faz a força para lutar 
e alcançar os objetivos.

O presidente da ARACT/SP Anto-
nio Henrique Fernandes  assumiu a 
vice-presidência da FAACO, na cha-
pa do presidente da Federação Je-
suíno de Carvalho Caffé Filho.  

 As festas temáticas foram reali-
zadas todas as noites, no Hotel Ritz, 
com a participação de associados e 
convidados de todo o país, também 
marcaram a comemoração do jubi-
leu de prata da FAACO, e contaram 
com apresentações artísticas, shows 
e muita animação até o raiar do dia.
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NOSSOS SENTIMENTOS 
E SOLIDARIEDADE E PESAR AOS FAMILIARES 

E AMIGOS DE

- Sidney Martins - 25/11/2019

Desejamos que a força e 
a confiança que residem 
em seus corações, sejam 
o impulso permanente 
em suas vidas para 
transformarem seus 
projetos em realidade.

A todos muita 
saúde, paz e 
alegrias!

PARABÉNS DA ARACT AOS 
ANIVERSARIANTES DO 

TRIMESTRE
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A ARACT/SP solicita aos as-
sociados a gentileza de infor-
marem  seus e-mails pessoais, 
em caráter de urgência , para 
que possamos enviar os bole-
tos de cobrança das mensali-
dades.   

Esta medida, visa além da 
redução de custos na emissão 

ASSOCIADOS DA ARACT/SP PODERÃO 
RECEBER OS BOLETOS MENSAIS 

POR E-MAILS

93º CONREP 
ATIBAIA/SP

NOTÍCIAS GERAIS

DATAS 
COMEMORATIVAS

OUTUBRO
12 – Dia de Nsa. Sra. 

Aparecida - padroeira do 
Brasil

NOVEMBRO
15 – Proclamação da 
República - em 1889, 

pelo Marechal Deodoro da 
Fonseca, tornando-se o 1º 
presidente da República 
Brasileira em um governo 
provisório (1889- 1891)  

20 – Dia nacional da 
Consciência Negra - 

comemorada nesta data por 
coincidir com o dia da morte 

de Zumbi dos Palmares, 
líder da resistência contra a 

escravidão no Brasil.
  

DEZEMBR0
25 - Natal - data máxima 

da Cristandade

e envio dos boletos, pela Asso-
ciação, agilizar o envio de infor-
mações de interesse dos asso-
ciados, com maior frequência.

O envio dos e-mails deverá 
ser dirigido ARACT para o en-
dereço eletrônico: 

aract@terra.com.br 

No período de 11 a 
15/03/2020, será realizada 
em Atibaia, a 93ª reunião 
do Conselho de Represen-
tantes – CONREP, compos-
to por presidentes e dele-
gados das associações, 
para discutirem assuntos 
de interesse de todos os 
aposentados.


