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1. COBAP
A Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP retomou as
atividades na última segunda feira dia 06 de julho. Seguindo rigorosamente um protocolo de
segurança para proteger a saúde dos colaboradores e da população a Entidade está
funcionando em horário reduzido das 9:00h às 15:00h e sem atendimento presencial ao
público.
2. COVID-19 / FAACO – SALVADOR- FASE UM DE RETOMADA PREVÊ REABERTURA DE
SHOPPINGS E GRANDES LOJAS
Governador e Prefeito anunciam protocolos para retorno das atividades em Salvador/Ba
Foram informados os protocolos/critérios para inicio da reabertura das atividades
econômicas, culturais e religiosas em Salvador, tendo como base estudos
técnicos/científicos. A retomada deverá ser iniciada após os próximos 14 dias e em 3 fases.
Na primeira fase com análise dos dados indicando taxa de ocupação dos leitos de UTI’s em
índice inferior a 75% . Na segunda fase a taxa deverá ser igual ou inferior a 70% e na
terceira e última igual ou o inferior a 60%. A prioridade permanece a de salvar vidas. No
nosso caso a FAACO funciona nas dependências da ABAICT localizada no bairro da Pituba e
hoje esse bairro encontra-se em primeiro lugar no quantitativo de infectados. Estaremos
informando constantemente a situação mas permanecemos atendendo os assuntos urgentes
através do e-mail jesuinopres1@faaco.org.br tel. (071)99968-0304.
3. POSTAL SAUDE

A partir de 29 de junho entraram em vigor as regras de cobertura para o exame de teste
rápido do COVID-19, aprovadas no Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Considerando a demanda expressiva de nossos beneficiários e os inúmeros questionamentos
sobre o tema, a Postal Saúde elaborou informações detalhadas que poderão ser acessadas
no site da operadora www.postalsaude.com.br .
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4. POSTAL SAUDE II - LANÇA SERVIÇO DE TELECONSULTA 24 HORAS EM TODO O BRASIL
PARA AJUDAR NO COMBATE À PANDEMIA
Serviço estará disponível de 1º de julho a 24 de agosto, podendo ser estendido por mais
tempo, se necessário
Com o intuito de evitar idas frequentes aos hospitais durante a pandemia e oferecer ao
beneficiário orientações de saúde seguras, a Postal Saúde lançou em todo o Brasil, a partir
desta quarta-feira (1º de julho), o serviço Postal Teleconsulta 24 horas, uma plataforma de
consultas médicas e orientações de saúde virtuais, por meio de videochamadas, ligações
telefônicas e acesso via link, pela internet.O serviço funcionará pelo número 3003-0457 todos
os dias da semana, inclusive nos domingos e feriados.
Confira a íntegra da matéria no site da Postal Saúde:
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/postal-saude-lanca-servico-deteleconsulta-24-horas-para-ajudar-no-combate-a-pandemia
.
5. POSTALIS ELEIÇÕES
Ao exercer seu direito de voto a FAACO recomenda que escolha:
CONSELHO DELIBERATIVO
CHAPA 179 –“A FORÇA DO PARTICIPANTE“
TITULAR-JORGE GOBBI E SUPLENTE GENILTON MACEDO
CHAPA 193 – “POSTALIS DE TODOS “
TITULAR – MARCOS PAULO DA SILVA PAIM E SUPLENTE – MARIO FERRAZ
MARTINEZ
CONSELHO FISCAL
CHAPA 174 – “CUIDAR, FISCALIZAR PARA O NOSSO FUTURO”
TITULAR – GERALDO DE JESUS FRANÇA E SUPLENTE – AMANDA GOMES
CORCINO GARCIA
É urgente, necessário, importante, que possamos com o nosso voto modificar para melhor a
situação do Postalis. O seu voto somado aos demais permitirá que tenhamos nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, colegas competentes e imbuídos de manter um Instituto com condições
de atender aos assistidos com o pagamento de aposentadorias dignas.
VOTE CERTO!

