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1. POSTAL SAUDE I
A Postal Saúde informa aos seus beneficiários que alterou alguns processos internos no seu modelo de
processamento do Plano Benefício Medicamento (PBM). O processo foi automatizado, diminuindo a
intervenção humana e dando menor propensão ao erro, mas não afeta o modo de envio da documentação
pelo beneficiário.
No entanto, a implantação do novo sistema ocasionou atraso em alguns pagamentos. A Postal Saúde
pede desculpas pelos transtornos ocasionados para esses beneficiários. A previsão é de que a situação
esteja normalizada até o dia 19 de novembro.
A Postal Saúde se coloca à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas por meio de nossa Central
de Atendimento ao Beneficiário (0800 888 8116) e está trabalhando para que imprevistos desta natureza
não ocorram mais.
Estamos ajustando outras funções no processo e em breve comunicaremos novas melhorias.
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/comunicado-aos-beneficiarios-mudancas-nomodelo-de-pbm
2. POSTAL SAUDE II POSTAL SAÚDE LANÇA PROGRAMA SAÚDE BUCAL EM BELO HORIZONTE (MG)
A Postal Saúde lançou com sucesso nesta terça-feira (13), em Belo Horizonte (MG), o Programa
Saúde Bucal, com foco na prevenção de doenças bucais e na qualidade de vida dos seus beneficiários. A
cerimônia de lançamento ocorreu às 14h, no auditório Topázio Imperial da Coordenação da Universidade
dos Correios (Couni), com participação de beneficiários e representantes da Postal Saúde e dos Correios.
O Programa Saúde Bucal faz parte das ações de saúde desenvolvidas pela Operadora, a exemplo dos
programas Saúde em Dia e Saúde da Mulher, para atender às necessidades de públicos distintos.
Acesse o link abaixo para ler a matéria completa.
www.postalsaude.com.br
3. AUDIÊNCIA PÚBLICA
Estamos ainda sem uma definição com relação a audiência publica . O Senador Paulo Paim necessitou
efetuar uma cirurgia urgente não podendo presidir a audiência marcada para o dia 20/11 . Estão sendo
feitas tratativas na busca de um outro/a Senador/a que presida a audiência. A reunião em Brasília
permanece mantida até porque os assuntos a serem tratados na reunião do dia 19 são de suma
importância para o nosso universo. Estamos atentos ao assunto e assim que tenhamos uma solução sobre
a audiência comunicaremos imediatamente.
4. CONREP 87º/88º- CAMPOS DO JORDÃO /SP
Já se encontra no site da FAACO na área de links, o link para inscrição no referido CONREP em Campos
do Jordão durante o mês de março de 2019. recomendamos acessa-lo e efetuar as inscrições.
5. FERIADO 15 DE NOVEMBRO
Em virtude do feriado do dia 15 de novembro a Associação da Bahia (ABAICT) estará fechada e também
no dia 16. A FAACO permanecerá a disposição através do tel.- (71)99968-0304 ou o e-mail
jesuinopres1@faaco.org.br
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