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1. ELEIÇÕES DO POSTALIS
Conforme já publicamos anteriormente a FAACO está atenta as eleições do Postalis que deverão definir a
Diretoria Administrativa Financeira. A FAACO tem candidato próprio sim, mas as discussões e discussões de
parcerias é que estabelecerão definitivamente as opções a serem adotadas .
É necessário que tenhamos na posição de Diretor do Instituto, pessoa comprometida com os participantes e
participantes assistidos e portador de requisitos que permitam recolocar nos trilhos o nosso Instituto cuja função
específica é de manter a qualidade de vida dos seus associados com, a sua aposentadoria resguardada.
Vamos ás eleições com o propósito de salvar o Postalis!

2.

CONREP 78º - JOAO PESSOA/PB

Tudo pronto! O CONREP de nº 78 acontecerá em Joao Pessoa/PB tendo como base o Hardmam Hotel Praia.
Verificamos que ainda existem Presidentes/Delegados que não concluiram suas inscrições. Solicitamos que o
façam rápidamente para que tenhamos um CONREP participativo com todas as suas filiadas presentes.
3. POSTALIS
Em depoimento à CPI dos Fundos de Pensão, o CEO do banco BNY Mellon declarou que tem feito tentativas de
acordo com o Postalis no sentido de ressarcir os prejuízos causados ao Instituto.
O Postalis publicou nota em seu site negando as afirmações do depoente e, inclusive, solicitou a publicação do
contraponto e foi atendido pelos principais jornais que publicaram a matéria.
Deste modo, segue link com a nota do Postalis: http://novosite.postalis.org.br/bny-mellon-nunca-propos-acordoao-postalis/ .

4. POSTAL SAUDE - COBERTURA PARA EXAMES QUE DETECTAM DENGUE.CHIKUNGUNYA E ZIKA
A POSTAL SAÚDE na luta contra o Aedes aegypti e com a preocupação de assegurar ao Beneficiário, uma
assistência em saúde de qualidade, oferece a cobertura para os exames que detectam dengue, chikungunya e o
zika vírus. Para realizá-los, é necessário pedido médico.
Porém, primeiramente, é necessário observar os sintomas e consultar um profissional de saúde. Veja a rede
credenciada à POSTAL SAÚDE.
A POSTAL SAÚDE também oferece os exames complementares, que podem ser utilizados para confirmar o
diagnóstico, como hemograma, contagem de plaquetas, prova do laço, dosagem de albumina sérica e
transaminases, além de radiografia de tórax, ultrassonografia de abdome e outros exames, conforme solicitação
médica (glicose, ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria e ecocardiograma).
5. CADASTRO FAACO/ASSOCIAÇÕES/ASSOCIADOS
Já está pronto o sistema de cadastro Associados/Associações/Faaco e incluso no site da FAACO
www.faaco.org.br . A data para inicio do cadastramento será 22 de março de 2016.
As instruções sobre o cadastramento estão sendo concluídas e serão remetidas nos próximos dias. Lembramos
que o assunto foi discutido e aprovado no último CONREP e é de vital importância para a FAACO e suas
Associações. Obs: a data de inicio do cadastramento será 22 de março e as últimas dúvidas poderão ser tiradas
durante o CONREP 78º.
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