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1. POSTAL SAUDE

Veja como proceder caso ainda não tenha recebido o seu Cartão de Identificação do Beneficiário.
O novo Cartão de Identificação do Beneficiário (CIB) começou a ser enviado para os Beneficiários 
em outubro, iniciando pelos cartões com vencimento em novembro, e assim será feito com os 
demais CIBs com prazo de validade ainda por expirar nos próximos meses.
Até o último dia do mês de vencimento do CIB antigo não há necessidade de solicitar um novo. 
Isso também vale para os Cartões com vencimento após o mês de novembro de 2015 e 
permanecerá para 2016 (veja cronograma abaixo).
Se você já recebeu o seu CIB e encontrou alguma informação incorreta, entre em contato com a 
Central de Atendimento (0800 888 8116) para solicitar a correção.
Caso não receba o seu CIB até a data de vencimento, existem três opções para solicita-lo:
· Entrar em contato com a Central de Atendimento (0800 888 8116);
· Visualizar e utilizar o CIB por meio do aplicativo para celular da POSTAL SAÚDE, disponível para 
os sistemas Android e iOS. Caso o app solicite senha, basta digitar 123456 para visualizar o seu 
cartão;
· Obter o Cartão de Identificação do Beneficiário provisório. Para isso, basta fazer login na área 
restrita do site e clicar na opção "Cartão provisório", localizada no menu lateral à esquerda. 

2. POSTALIS

Informamos que está publicada no site do Postalis, Nota de Esclarecimento sobre matéria 
veiculada no site RJ Notícias em 24/11/2015, sob o título: "Cinquenta e sete deficiências foram 
encontradas no fundo de pensão dos Correios".

Segue link: http://novosite.postalis.org.br/esclarecimento-rjnoticias-24112015/

3. CONREP 78º - 2016

O CONREP da FAACO de nº 78 deverá acontecer na Cidade de João Pessoa na Paraíba tendo
como base o HOTEL HARDMAN PRAIA no período de 24 a 28/02/2016 ( 24/02 – chegada, 28/02
– saída)
Todas as providencias estão sendo adotadas e a lâmina informativa será distribuída nos próximos
dias.
É importante a presença de todos os Presidentes/Delegados em virtude de, como sempre, nesse
CONREP analisarmos o ano de 2015 e programarmos o ano de 2016.
Como sempre a FAACO estará efetuando um subsidio fixo para Presidentes /Delegados.
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