
 351 
06 02 2019 

 1 .XXVIII ENAC - MACEIÓ/AL 
Encontram-se já abertas as inscrições para participação no XXVIII ENAC da FAACO a realizar-
se em MACEIÓ/AL tendo como base o HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA. O encontro acontecerá 
no período de 27/11 a 01/12/19 e terá uma conotação festiva com noites temáticas a 
exemplo do ENCONTRO EM NATAL/RN. A inscrição agora permitirá o parcelamento em 11 
vezes facilitando o pagamento do pacote referente ao evento sob responsabilidade da 
VANSERV. Como sempre esperamos encontrar durante o evento velhos e novos amigos e a 
tônica será muita alegria e felicidade. 
VENHAM TODOS! ACESSEM A INSCRIÇÃO NO SITE DA FAACO www.faaco.org.br  área de 
LINKS.  
 
2. POSTALIS 
O POSTALIS informa que o Boletim Postalis EM NUMEROS foi atualizado com informações do 
ano de 2018. Os dados recém-publicados se referem aos meses de Agosto a Novembro. 
O boletim “Postalis em Números” apresenta dados da gestão como alocação da carteira de 
investimentos, volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do patrimônio, 
reservas matemáticas e rentabilidade dos planos de benefícios. 
Para saber mais acesse: https://goo.gl/yN2AQs  
 
 3. POSTAL SAUDE I 
Foi implantado definitivamente o atendimento especial à FAACO e suas Associações através 
de telefone especifico da POSTAL SAÚDE. Alertamos que esse telefone é para uso unicamente 
dos Presidentes das Associações e mais um representante indicado pelo Presidente de cada 
uma delas. O intuito é facilitar o contato e favorecer com rapidez a solução das diversas 
pendencias dos mais de 30.000 aposentados participantes da caixa de assistência. 
  
4 - POSTAL SAUDE II - RECADASTRAMENTO 
Relembramos que iniciou no dia 04/2 o recadastramento dos Aposentados beneficiários do 
plano de SAUDE CORREIOSSAUDE-II. 
Atendendo a solicitação da FAACO a Postal Saúde modificou as orientações  para o 
recadastramento, que agora  não será mais  necessária a apresentação do contracheque 
do beneficio do Postalis já que eles receberão  essa informação diretamente do Instituto 
facilitando a todos que não precisarão utilizar o 0800 do Postalis. A FAACO estará 
modificando a informação anteriormente colocada em banner no seu site e a Postal Saúde 
também já estará divulgando essa informação no seu site. 
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