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1. ELEIÇÕES DO POSTALIS
Estamos em vias de realização das eleições do Postalis para o cargo de Diretor Administrativo, previsto
estatuariamente. A FAACO preocupada com a manutenção da integridade do fundo e de uma administração do
Instituto cuidadosa comprometida e responsável, terá, por decisão do seu colegiado, candidato especifico e
desenvolverá todos os trabalhos necessários para que esse candidato seja vitorioso e que possa trazer de volta
a confiança dos participantes do Postalis.
Repetimos: A FAACO apoiará candidato próprio escolhido pelo seu colegiado e buscará todas as parcerias
responsáveis para alcançar a vitória que será de toda a família ecetista.
2.

CONREP 78º - JOAO PESSOA/PB

Todos os procedimentos para realização do primeiro CONREP de 2016, na Cidade de João Pessoa/PB, já
estão concluídos. O Edital referente ao evento já foi encaminhado para todas as Associações e convidados.
Aguardamos a todos para essa reunião do colegiado que de forma estatutária estará discutindo assuntos de
interesse do seu universo.
3. POSTALIS
No último, dia 15/02 (segunda feira), o Postalis reabriu a concessão de empréstimos nos Planos
PostalPrev e BD Saldado.
A carteira do PostalPrev reabre após o bloqueio por 25 dias para a implantação de um novo sistema de gestão e
alterações no Regulamento.
Já a carteira do BD, reabre após 1 ano e meio sem conceder novos empréstimos em razão de o volume de
concessões ter se aproximado do limite legal de 15% do patrimônio do plano.
Descritivo das principais alterações e os Regulamentos das Carteiras de Empréstimos estão disponíveis no site
do Postalis.
4. POSTAL SAUDE - ATENDIMENTO DE QUALIDADE GARANTIDO AO BENEFICIÁRIO
2015 foi um ano de ajustes e mudanças. Porém, o compromisso da Postal Saúde com a qualidade do
atendimento a você, Beneficiário, continua sua maior prioridade.
Este novo ano começou com melhorias e conquistas. Foram maximizados todos os esforços, em conjunto com
os Correios, para superar dificuldades passageiras do atual contexto econômico. Com isso, foram quitadas no
dia 2 do corrente mês praticamente todas as pendências que existiam com a rede credenciada.
Os processamentos das contas com a pequena parcela de prestadores que ainda não tiveram suas pendências
solucionadas estão sendo finalizados. Adicionalmente, está sendo monitorada diariamente a rede credenciada
para que não ocorra problemas pontuais de suspensão de atendimento que prejudique os Beneficiários.
5. XXVI ENAC – MANAUS/AM
Permanecem abertas as inscrições para o Encontro Nacional doa Aposentados dos Correios que esse ano será
realizado em Manaus /AM ,. Relembramos que a cada mês que passa reduz-se a quantidade de parcelas
aumentando portanto o valor da parcela a ser pago. Quanto mais cedo você se inscrever melhor para você.

Venham! Não fiquem de fora.
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