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1. CONTRIBUIÇÃO MENSAL FAACO 
Voltamos a insistir com as Associações no sentido de enviar o documento padrão 
mencionado acima, diretamente para o e-mail  financeiro.faaco@gmail.com . Lembramos 
que a emissão do formulário tem caráter obrigatório bem como  o envio para a área 
financeira da Federação. 
 
2.  POSTAL SAUDE                                                                        
Com o intuito de reforçar o atendimento aos beneficiários, ampliar a rede credenciada e melhorar a 
qualidade dos serviços prestados — logrando, ao mesmo tempo, a redução de custos —, a Postal 
Saúde remodelou o convênio de reciprocidade com a Rede de Odontologia São Francisco nos estados 
abrangidos pela parceria: São Paulo (interior e região metropolitana), Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.  Mais detalhes acesse 
o link da Postal Saúde  www.postalsaude.com.br 
 

3. POSTALIS 

O Postalis informa que as mais de 4 mil adesões ao Programa de Desligamento Voluntário 

dos Correios (PDV 2019) estão causando um aumento na procura, via 0800, por informações 

relacionadas ao Postalis. Desde maio, o telefone 0800 878 9880 tem apresentado um tempo 

maior na fila de espera para atendimento, ainda que uma nova opção específica para 

tratamento de assuntos relacionados ao PDV tenha sido criada na URA – Unidade de 

Resposta Audível (Opção 03).O Postalis já adotou diversas medidas para readequar os níveis 

de serviço da central de atendimento. Estamos trabalhando para realizar todos os 

atendimentos com a mesma qualidade e no menor tempo possível. Pedimos desculpas aos 

nossos participantes pelos transtornos.  Vide: https://bit.ly/2Mg0nX5 . Acessando esse link 

você encontrará todos os caminhos para o seu atendimento. 

4. XXVIII ENAC – ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS- MACEIO/AL 
Permanecem abertas as inscrições para o Encontro Nacional em Maceió . Neste Encontro que 
acontecerá no final de novembro a FAACO estará comemorando os seu vinte e cinco anos de 
fundação,”BODAS DE PRATA”. Você não pode ficar de fora, faça sua inscrição através do site 
www.eventosvanserv.com.br/enac2019  e venha comemorar conosco .   
 

“DIGA NÃO A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS”                                                                          
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