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1. POSTAL SAÚDE CAMPANHA SETEMBRO AMARELO| POSTAL SAÚDE PUBLICA VÍDEO COM DICAS
SOBRE SAÚDE MENTAL
No mês dedicado à prevenção do suicídio e à campanha “Setembro Amarelo”, a Postal
Saúde preparou um vídeo com dicas sobre como preservar a saúde mental para evitar a depressão
ou outros transtornos que podem levar a pessoa a perder o sentido da vida.
Estudos revelam que cerca de 50 a 60% de pessoas que cometeram suicídio nunca se consultaram
com um profissional de saúde mental ao longo da vida.
A Postal Saúde conta com uma capacitada rede credenciada, com profissionais especializados,
psicólogos e psiquiatras, para ajudar a cuidar da sua saúde mental.
Acessem o site da Postal saúde www.postalsaude.com.br para assistir ao vídeo.
2. POSTALIS
A FAACO, após receber o convite para participação na vídeo conferencia Proposta de Modelagem
da Estratégia Previdencial, reuniu o Presidente, o Vice Presidente, o Diretor de Relações
Previdenciárias e dois Presidentes convidados em reunião virtual para discussão inicial do assunto.
Dessa reunião surgiu um texto com indicação de ações a serem tomadas e no dia 15/09 a FAACO
efetuou outra reunião com suas associações filiadas para discutir o assunto e adotar as ações
necessárias. A vídeo conferencia do Postalis marcada inicialmente para 11/09 foi transferida para o
dia 17/09 e finalmente suspensa e sem previsão ainda da data definitiva para realização da referida
vídeo conferencia. Na verdade o assunto trazido pelo Postalis é de interesse de todos os seus
participantes, assistidos e pensionistas e portanto deve ser tratado por todos os Representantes
das Organizações de Defesa dos Trabalhadores/Aposentados dos Correios, filiados ao Postalis.
3. ANIVERSÁRIO DA FAACO
A FAACO, nesse ano de 2020 completou no dia 05 desse mês de setembro 26 anos de fundação. A
Federação que foi criada com 6(seis) Associações tem hoje 21(vinte e uma) Associações Regionais
filiadas, todas trabalhando em conjunto para manutenção dos direitos de seus associados que são
aposentáveis, aposentados, pensionistas e idosos. A referencia desse aniversário encontra-se
publicada no site da FAACO www.faaco.com.br logo na barra.
PARABÉNS A TODOS QUE COMPÕEM ESSE UNIVERSO.
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