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1. POSTAL SAUDE I - CONHEÇA SEU PLANO: CANAIS DE ATENDIMENTO DA POSTAL
SAÚDE
Desta vez, o texto da série "Conheça seu plano" traz informações sobre as várias formas
de comunicação com a Operadora: por telefone, e-mail ou presencialmente.
Clique no link abaixo para ler a matéria.
Conheça seu plano: Canais de atendimento da Postal Saúde ...
www.postalsaude.com.br
2. POSTAL SAUDE II- NOVA PARCERIA COM HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA SP
A Postal Saúde firma nova parceria com o Hospital Beneficência Portuguesa para ampliar
atendimento aos beneficiários
A partir de agora, titulares e dependentes poderão contar com os serviços de prontosocorro na Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Em evento realizado no dia 27/09 a Postal Saúde e o Hospital Beneficência Portuguesa
anunciaram o início do atendimento em Pronto Socorro em São Paulo a partir do dia
01/10. Os esforços da Operadora em conjunto com os Correios, lideranças sindicais e com
o hospital garantiram o retorno do atendimento para os beneficiários, já que a unidade
médica é referência nacional em serviços médicos.
Para saber mais, leia a matéria no site da Postal Saúde:
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/postal-saude-firma-novaparceria-com-o-hospital-beneficencia-portuguesa-para-ampliar-atendimento-aosbeneficiario
3. AUDIENCIA PÚBLICA
Em continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela FAACO, estamos
trabalhando para realização de uma audiência publica no Senado/CDH com o apoio do
Senador Paulo Paim . Será um audiência com alguns (principais) Fundos de Pensão . A
previsão de realização dessa audiência será no dia 29 /10 e estaremos comunicando a
todos assim que tudo esteja definido.
4. REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Estamos preocupados com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo no
sentido de votar a Reforma da Previdência ainda esse ano(novembro). Precisamos
desenvolver um trabalho no sentido de impedir que a Reforma, da forma como está
apresentada seja aprovada, pois trará imensos prejuízos aos trabalhadores brasileiros e
suas famílias.
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