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1. POSTAL SAUDE - CADASTRO DESATIVADO TEMPORARIAMENTE
O e-mail cadastro@postalsaude.com.br, utilizado para receber documentos dos Beneficiários da POSTAL
SAÚDE, está com problemas técnicos e não está recebendo os arquivos anexos que estão sendo
encaminhados. Dessa forma, o endereço eletrônico será desativado momentaneamente.
Caso precise enviar alguma documentação para a POSTAL SAÚDE sobre inclusão, renovação, exclusão do
plano ou recadastramento de filho universitário, solicitamos que encaminhe para a Caixa Postal 16.222,
CEP 70.380-525, ou entregue na Unidade de Representação Regional do seu estado. Para encontrar os
endereços das Unidades, acesse www.postalsaude.com.br e clique em Encontrar sua regional, opção
disponível no topo da página principal.
Em breve, será possível encaminhar documentos pelo site na área Minha Postal. É a POSTAL SAÚDE
sempre aperfeiçoando seus serviços para melhor atender o Beneficiário.
2. DIA NACIONAL DO APOSENTADO
Já se encontra no site da FAACO www.faaco.org.br textos e fotos de comemorações em vários estados do
Brasil. Se a comemoração do seu Estado ainda não está divulgada, solicitamos encaminhar texto e fotos
diretamente para a FAACO através do e-mail jesuinopres1@faaco.org.br . E importante publicar a
comemoração ocorrida em parceria com a Associação Regional.
3. CADASTRO ASSOCIAÇÕES/FAACO
Até o próximo dia 18 estará disponível no site da FAACO o link para cadastramento dos associados em
suas respectivas Associações. Será encaminhado para cada Associação um link individual de
acompanhamento bem como um tutorial com as respectivas instruções sobre os procedimentos. Durante o
CONREP 78 º em João Pessoa estaremos discutindo o assunto e procurando tirar as dúvidas porventura
existentes.
4. XXVI ENAC – MANAUS/AM
Continuam abertas as inscrições para o XXV ENAC a realizar-se em novembro em Manaus/AM,
relembramos que a cada mês é reduzida a quantidade de parcelas e consequentemente aumentado o valor
de cada parcela. Não fique de fora, Venha participar desse momento mágico que é o Encontro nacional dos
Aposentados dos Correios
5. AÇÕES FAACO / ESCRITÓRIO JANOT
Solicitamos especial atenção das Associações em relação ao cumprimento dos prazos bem como
atendimento às solicitações referentes aos processos de responsabilidade do Escritório Janot. É importante
atender com urgência as solicitações sobre termo de autorização individual bem como seguir as últimas
instruções encaminhadas pela FAACO referente ao procedimento a ser adotado com relação as ações
FAACO/ESCRITORIO JANOT. ATENÇÃO - é preciso urgência no encaminhamento dos Termos de
Autorização Individual em especial daqueles referentes a ação coletiva de reaposentação. Queremos
ressaltar que o prazo está findando e mais de 60 % das Associações não encaminhou o referido material.
Queremos ressaltar que a falta desse documento (exigência do tribunal) poderá causar grande prejuízo
aos associados e com certeza a responsabilidade será computada à Associação omissa.
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