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1. POSTAL SAUDE I- OUVIDORIA DA POSTAL SAUDEPOR SMS

A partir desta semana, os Beneficiários que fizerem um registro junto à Ouvidoria da POSTAL SAÚDE receberão um 

SMS para acompanhar o andamento do pedido. O envio de mensagens via celular é o novo serviço oferecido pela 

Ouvidoria para facilitar a comunicação com os Beneficiários.

2. POSTAL SAUDE II

Apresentamos abaixo teor de correspondência recebida da Postal Saúde com informações acerca de possíveis

cobranças a maior efetuadas pelo Postalis. Recomendamos divulgar e detectando entre nossos associados o

referido assunto contatar a Postal Saúde para regularização imediata.

Assunto: Cobrança acima da margem

Prezado,

Estamos analisando a ocorrência de inconsistência no sistema do Postalis, onde

houveram cobranças de contas acima da margem. Estimamos que o problema foi

pontual, atingindo no máximo 280 (duzentos e oitenta) aposentados.

Nos casos em que ocorreram problema iremos creditar a diferença da cobrança

a mais na ficha financeira para que seja feito o abatimento do saldo devedor, caso o

aposentado/pensionista não tenha débito o saldo ficará como crédito para utilização do

próximo procedimento

3. POSTALIS

O Postalis informa a publicação de esclarecimentos no seu site  sobre a matéria da revista Época de 24/08/2015, 

intitulada "Diretoria do Postalis facilita fraudes, diz Correios".

Segue o link: http://novosite.postalis.org.br/esclarecimento-revista-epoca-24082015/

4. ADIANTAMENTO DE 50% do DECIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS APOSENTADOS

Depois de muita briga o governo volta atrás e autoriza o adiantamento de 50% do décimo terceiro aos

aposentados junto ao beneficio do mês de setembro.

A FAACO junto com as demais Federações ligadas a COBAP e SINDICATO NACIONAL DOS

APOSENTADOS/FORÇA SINDICAL, SINTAPI-CUT SINDIAP-UGT, SINDAPB/CGTB e a FAPESP, reunidos em

São Paulo, discutiram pauta especifica para o nosso Universo de Aposentados, Pensionistas e Idosos, inclusive com

a inclusão de item referente ao adiantamento na tentativa de transformar esse procedimento em lei

5. XXV ENAC- GRAMADO –RS

A FAACO solicitou a Vanserv a possibilidade de manter ainda abertas as inscrições para o XXV ENAC em

Gramado/RS. Após exaustivas diligencias junto ao Hotel a Vanserv conseguiu que pudéssemos manter abertas as

inscrições para hospedagem no Laghetho Siena até o dia 30/09.

30 de setembro será portanto a data final para inscrição no XXV ENAC -GRAMADO /RS

Não fique de fora! Providencie sua inscrição urgente usando o site www.eventosvansev.com.br/enac2015
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