435

04

11

2020

1. POSTAL SAUDE
Relembramos a todos que os boletos para pagamento das mensalidades da Postal
Saúde ficam a disposição através do site da Operadora www.postalsaude.com.br e
também através do site da FAACO www.faaco.org.br . O vencimento desse boletos vem
ocorrendo sempre no dia 16 de cada mês, e as vezes ainda não foi recebido fisicamente os
boletos de cobrança(via correio). Em virtude disso informamos que você pode acessar os
sites (algumas associações que possuem site também disponibilizam o acesso) e retirar o
seu boleto para pagamento em tempo hábil. Observação: já estão disponíveis os boletos
referentes ao mês outubro com vencimento em 16/11.

2. POSTAL SAUDE II - AMBULATÓRIOS DA POSTAL SAÚDE RETOMAM
ATENDIMENTOS ELETIVOS
Com a redução da curva de contágio da covid-19 na maioria dos estados brasileiros,
conforme dados oficiais do Ministério da Saúde, a Postal Saúde anuncia o retorno dos
atendimentos eletivos nos ambulatórios da rede própria espalhados pelo país. A retomada
teve início no dia 13 de outubro.
Para que o serviço fosse oferecido com a maior segurança possível, a Operadora elaborou
um plano de retomada, com protocolos rígidos de higiene a serem seguidos em todas as
etapas do atendimento.
Com o intuito de evitar aglomerações, os horários para os atendimentos eletivos estão
sendo agendados. Confira o telefone e os horário de funcionamento do ambulatório, no
site da Postal Saúde.

3. POSTALIS
Conforme CRONOGRAMA o grupo de trabalho, do qual a FAACO participa, efetuou reunião
no dia de ontem (4/11) discutindo especificamente sobre o TAC. A FAACO estará
efetuando na próxima semana uma reunião com o atuário Bruno e logo em seguida
efetuará uma nova reunião com todas as Associações. Essa reunião acontecerá na quinta
feira dia 12/11 a partir das 18:00h. Estaremos encaminhando para todos o link para
participação. É muito importante que os Presidentes e Representantes das Associações
Regionais participem e discutam juntos sobre a situação do Postalis que será apresentada.
XXX

