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1. POSTAL SAÚDE CADA VEZ MAIS PRÓXIMA DE SEUS BENEFICIÁRIOS
O diretor-presidente da Postal Saúde, Ariovaldo Câmara, realizou neste primeiro trimestre reuniões com
entidades representativas dos empregados ativos e aposentados dos Correios.
Os encontros trataram de assuntos relativos aos caminhos que a Operadora vem traçando para melhorar
ainda mais o atendimento e o relacionamento com os seus beneficiários.
Acesse o site da Postal Saúde www.postalsaude.com.br para ler a íntegra da matéria.

2. POSTAL SAÚDE II
Conforme divulgado anteriormente, teremos funcionando conjuntamente um grupo de Representantes da
FAACO e da POSTAL SAÚDE para tratar de assuntos referentes aos Aposentados beneficiários do Plano de
Saúde. Por questões jurídicas estamos discutindo o nome a ser dado a esse grupo que provavelmente será
FORUM PERMANENTE. Estaremos oficializando junto com a Postal saúde nos próximos dias. Os
representantes da FAACO já foram divulgados anteriormente.

3. REUNIÕES NO CONGRESSO - 1712
Efetuada no dia 10/04 na sala de reuniões da liderança do PSL com o Deputado Enéias Reis, a reunião tratou
de assuntos específicos referentes aos Correios como o Veto ao PLC-06/2002, Postalis e Postal Saúde. Foram
realizados pronunciamentos com do Representante dos 1712, Representante da FAACO, Representante da
ADCAP e de diversos colegas presentes.
O Deputado Enéas Reis explicitou que assume o compromisso de defender e buscar soluções que atendam aos
interesses dos empregados e aposentados dos Correios. Estava presente a reunião a Assessora Técnica Gizele
que irá desenvolver um trabalho para apoiar as ações do Deputado.
A FAACO representada pelo seu Presidente colocou-se a disposição para ajudar em todos os sentidos na busca
das soluções. Esse assunto será colocado no site da Federação com fotos da reunião.

4. REUNIÕES NO CONGRESSO – 1712 II
A FAACO esteve presente junto a Comissão Parlamentar Mista em defesa dos Correios tratando com o
Assessor (Beto) do Presidente da Comissão buscando a possibilidade de no próximo dia 23/04 quando teremos
em Brasília vários Presidentes das Associações Regionais da FAACO que o Presidente da Comissão possa
recebê-los após a reunião com o Postalis(na tarde do dia 23). Aproveitamos para reiterar a importância da
presença dos Presidentes Regionais que puderem ir a referida reunião com o Postalis.
Obs: Tão logo tenhamos uma posição sobre a reunião na Comissão de Defesa dos Correios informaremos a
todos e alí deverão ser levados os assuntos referentes aos “1712”, Postális e Postal Saúde
“PÁSCOA É UM MOMENTO DE REFLEXÃO... MOMENTO DE MODIFICARMOS NOSSAS ATITUDES EM BUSCA
DA MELHORIA PESSOAL E DE TODOS QUE ESTEJAM AO NOSSO REDOR”
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