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1. POSTAL SAUDE I
O pagamento das despesas médicas e odontológicas pelos aposentados beneficiários do plano CorreiosSaúde
estão sendo realizadas exclusivamente via boleto bancário – a mudança teve início no mês de maio/2017.
É importante lembrar que os boletos estão disponíveis no site da Postal Saúde a partir do primeiro dia do
mês. Para evitar atrasos de recebimentos, a emissão para quitação junto ao Banco do Brasil está disponível
no link www.postalsaude.com.br/aposentados. Nesta mesma página é possível emitir uma segunda via em
caso de não recebimento, dano ou qualquer outro problema com o boleto.
Importante lembrar que os boletos estão disponíveis no site. E que, após a data de vencimento, os boletos só
poderão ser pagos exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. Lembre-se também de que os boletos
encaminhados via Correios terão até 90 dias após a data de vencimento para quitação.
Caso o aposentado precise negociar parcelas inadimplentes, deve entrar em contato com as Unidade de
Representação Regional (URRs) ou diretamente pelo e-mail parcelamento@postalsaude.com.br.
Atualize seus dados cadastrais!
Os dados cadastrais devem estar atualizados para garantir que o boleto chegue a você de forma antecipada
todos
os
meses.
Visite
regularmente
sua
área
restrita,
o
Minha
Postal
(no
link www.postalsaude.com.br/minhapostal), e entre em contato com a Central de Atendimento pelo 0800
888 8116, ou com a Unidade de Representação Regional do seu estado para verificar se seu cadastro está
devidamente atualizado.
Os contatos das Unidades de Representação Regional estão no site da Postal Saúde, no
link http://www.postalsaude.com.br/encontre-sua-regional.
2.

POSTAL SAUDE II
A FAACO estará colocando no seu site www.faaco.org.br , já se encontra no site da FAACO o link
referente ao assunto mencionado no item anterior, bastando portanto acessar no site da Federação para
emissão da 2ª via dos boletos da Postal Saúde. Relembramos que a cobrança anteriormente efetuada
através do Postalis não está mais acontecendo desde o mês de abril. Repetimos, a cobrança agora somente
acontecerá via boleto bancário para os aposentados.
3. MANIFESTAÇÃO EM BRASILIA – 24/05
Hoje é um dia de muita importância para o povo brasileiro e em especial para os mais de 33.000.000 de
aposentados e outro tanto de aposentáveis que sofrerão com a Reforma da Previdência proposta . Em
Brasília uma multidão de aposentados ligados à COBAP e mais outra multidão ligada as Centrais Sindicais
manifesta-se ordeiramente em frente ao Planalto. A FAACO participa com seus representantes nessa imensa
manifestação.
4. CONREP 83 – PORTO ALEGRE/RS
Ainda permanece alguns Presidentes/Delegados sem inscrição/comunicação sobre sua participação no
CONREP em Porto Alegre/RS . Recomendamos que providenciem a inscrição ou comunicação de falta, o mais
rápido possível, para a FAACO.
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