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1. POSTAL SAÚDE AMBULATÓRIOS     

A Postal Saúde convida seus beneficiários e dependentes ativos no Plano de Saúde a utilizarem os 

serviços ofertados nos Ambulatórios da rede própria da Operadora espalhados pelo país. Além da 

excelente qualidade de atendimento, uma das vantagens das unidades ambulatoriais é a gratuidade 

das despesas médicas, que não geram coparticipação.                                                                        

Devido à pandemia, e com o objetivo de garantir segurança e bem-estar aos beneficiários que 

utilizam os serviços dos ambulatórios, a Postal Saúde informa que estão sendo adotadas as medidas 

e os cuidados necessários preconizados pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades sanitárias para 

evitar a disseminação da covid-19 e minimizar os seus impactos.                                                            

Obs.: Verifiquem a localização e forma de funcionamento do ambulatório na sua Regional  

2. AÇÕES

Em virtude de já termos divulgado várias ações ,volta e meia, começam a aparecer nas mídias 

sociais,os mesmos assuntos, portanto recomendamos a todos que busquem as informações 

diretamente nas suas Associações. Vamos dar exemplos:

Postalis – recentemente voltamos a pedir ao Escritório Janot que encaminhasse a todas as 

Associações as informações sobre ações em desfavor do Postalis já disponibilizadas a muito tempo. 

Postal Saúde – Solicitamos também que o Escritório Janot encaminhasse a todas as Associações 

informações sobre ação em desfavor da Postal Saúde e sobre cobrança de mensalidade.

Ação Revisão da Vida Toda - Também já foi disponibilizado a todas as Associações  as informações

necessárias para participar da chamada ação revisão da vida toda, inclusive com a possibilidade de

saber antecipadamente se o associado tem ou não direito.

Solicitamos a atenção para que seja efetuada uma divulgação exaustiva sobre esses assuntos pois

estamos constantemente sendo questionados sobre os mesmos como se fosse algo nunca visto.

3. CORONA VIRUS – COVID-19

Estamos findando o ano de 2020! Um ano em que a humanidade sofreu  muito com a pandemia do 

corona vírus. Inclusive agora atravessamos uma segunda onda e o Brasil como os demais países vem 

sofrendo com a perca de muitas vidas. A nossa esperança é que logo no inicio de 2021 possamos 

estar preparados para receber e aplicar as vacinas. Enquanto isso vamos manter todos os protocolos 

evitando comemorações com aglomeração, usando permanentemente a máscara, fazendo higiene 

constante das mãos com agua e sabão e usando a cada instante álcool gel. Tudo vai passar e com 

certeza no ano de 2021 , poderemos retomar as  nossas atividades, inclusive  com a realização do 

ENAC – Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios.                                                                        

Enquanto isso muito cuidado e fiquem em casa!
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