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1. POSTAL SAÚDE I

Como permanecer no plano de saúde em caso de demissão sem justa causa ou falecimento do 
titular? 

A Postal Saúde produziu um vídeo e um texto explicando o que o beneficiário deve fazer para 
permanecer no plano de saúde em situações específicas, como no caso de demissão sem justa 
causa do titular e falecimento do titular                                                                                    O 
direito de permanência está previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 9656/98 e no Regulamento do Plano 
CorreiosSaúde.                                                                                                                            Para ter 
acesso ao conteúdo e saber como solicitar a permanência no plano nesses casos específicos acesse  
o  endereço abaixo.                                                                  
http://www.postalsaude.com.br/permanecer

2.    POSTAL SAUDE II

A Postal Saúde tem criado estratégias para aprimorar os processos e atendimento aos beneficiários, 

visando melhorar a qualidade na prestação dos serviços e promover maior aproximação com as 

Entidades Sindicais e Associativas dos Trabalhadores em atividade e aposentados dos Correios. A 

POSTAL SAUDE fará essa aproximação, por meio de reuniões virtuais.                                                           

Nesse primeiro evento, a reunião com as entidades da região NORDESTE ocorrerá no dia 19 de 

novembro de 2020, por meio de vídeo conferência, onde abordaremos os temas em evidência, que 

são: Autorização Médica, Rede Credencia, Mensalidade e Coparticipação e Cadastro de 

Beneficiários. A referida reunião ocorrerá de 9:30 as 11:30 do dia 19/11/2020 .

3.    POSTALIS I

A FAACO efetuou reunião na data de ontem dia 11/11 a partir da 19:00 e  aproximadamente  até as 

22:00 com o Atuário Bruno Sardinha com as primeiras discussões sobre o plano BD e a possível 

migração para um plano CD PURO

4.     POSTALIS II

A FAACO estará efetuando reunião virtual na data de hoje a partir das 18:30 com as suas 

Associações e seus Representantes e também com a participação de convidados de outras 

Organizações. Na reunião, com a presença do Atuário Bruno Sardinha serão colocadas as 

discussões sobre o plano BD e a possível migração. Aguardamos a presença de todos, e uma 

discussão proveitosa sobre esse assunto que é de vital importância para todos os participantes do 

Instituto Postalis.
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