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1. POSTALIS
Conforme já informado anteriormente as inscrições para concorrer as eleições do
POSTALIS, estarão abertas de 23 a 29 de julho e o período de votação está previsto para 27 de
julho a 07 de agosto de 2017.
É importante que todos os participantes exerçam seu direito de votar e que possamos eleger
pessoas comprometidas com o Instituto e com olhar especial para os seus participantes e
participantes ativos.
É preciso votar e votar certo!

2. XXVII ENAC – FLORIANÓPOLIS/SC
O XXVII Encontro dos Aposentados dos Correios como já amplamente divulgado
acontecerá no período de 11 a 15 de outubro tendo como base a cidade de
Florianópolis capital de Santa Catarina. As inscrições permanecem abertas utilizem o
site www.eventosvanserv.com.br/enac2017 e venham comemorar conosco mais um
encontro onde encontraremos velhas amizades e faremos novos amigos.
3. POSTAL SAÚDE
A partir do dia 24 de junho de 2017 a Postal Saúde irá implementar o novo padrão TISS
3.03.02 para as novas GUIAS (guia de prorrogação, guia de OPME , guia de
radioterapia , guia de quimioterapia e guia de complementação de internação)
conforme determina a Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com isso haverá
maior agilidade no processo de autorização e de internações e altas hospitalares.
Verifiquem o assunto detalhadamente no site da Postal Saúde.
www.postalsaude.com.br
4. CONREP 83º PORTOALEGRE/RS
O colegiado da FAACO estará reunido para realização do CONREP nº 83 na cidade de
Porto Alegre/RS no período de 29 e 30 de junho e 01 de julho. Estarão presentes nesse
CONREP os Presidentes/Delegados das Associações filiadas a FAACO, discutindo
assuntos de interesse do seu universo ( Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos
Correios).
5. NA QUARTA
O informativo “NA QUARTA” não será distribuído no dia 28 de junho voltando a ser
publicado no dia 05 de julho de 2017.
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