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1. POSTAL SAUDE  - CONHEÇA SEU PLANO: A POSTAL SAÚDE ESTÁ DE BRAÇOS ABERTOS 

PARA ACOLHER O BENEFICIÁRIO! 
Promover a saúde e a qualidade de vida dos empregados dos Correios e de seus 
dependentes é a missão primordial da Postal Saúde. Assim, além de oferecer um 
atendimento de qualidade, um dos desafios da Operadora é cultivar e reforçar o bom 
relacionamento com seus mais de 350 mil beneficiários, aproximando-os cada vez mais do 
plano de saúde. 
Em outras palavras: a Postal Saúde está de braços abertos para receber cada um, tratando 
todos com carinho, comprometimento e cuidado. Esses valores deixam o beneficiário à 
vontade e seguro para buscar os canais de atendimento da Operadora. 
Nesse contexto, duas principais portas de entrada que dão acesso direto à Postal Saúde são a 
Central de Atendimento ao Beneficiário (0800 888 8116) e as Unidades de Representação 
Regional (URRs), considerados os canais de primeira instância, que devem ser usados sempre 
que o beneficiário precisar recorrer à Operadora para solicitar alguma informação ou 
resolver um problema. A terceira porta de entrada é a Ouvidoria da Postal Saúde (0800 888 
8120), um canal de segunda instância a ser utilizado quando o beneficiário não tiver sua 
demanda atendida satisfatoriamente pela Central de Atendimento ou pela Unidade de 
Representação Regional. 
Acessem o link abaixo para saber como funcionam os atendimentos feitos diretamente na 
Postal Saúde: 
www.postalsaude.com.br 
 
 2. COBAP/SEMUFE 
  A FAACO estará participando no período de 18 a 22 em Praia Grande/SP desse Seminário 
dos metalúrgicos com reuniões do CODEL e do COREF. Estarão presentes ao referido evento 
os Conselheiros  representando a FAACO  Pedro Alcântara/SC  e Valdemir Almeida/PB. 
Participará da reunião do COREF e demais reuniões representando o Presidente da FAACO o 
Diretor de Relações Previdenciárias da Federação Ademir Loureiro/GO. Nessas reuniões com 
certeza serão retomadas todas as propostas de luta com relação a defesa da Previdência e 
contra a retomada da discussão da  sua Reforma. Essa Reforma ronda no ar para que seja 
retomada a votação logo após a decisão do segundo turno e a proposta apresentada traz 
prejuízos irreparáveis aos Aposentados, Pensionistas e todos os trabalhadores brasileiros.  
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A FAACO participou  em Brasília juntamente com o Presidente da ABRACO a convite da 
Presidência /Vice Presidência de Gestão dos Correios, em reunião sobre o Postalis na 
manhã do dia 09/10. Estiveram presentes na referida reunião o Presidente dos Correios, 
todos os Vice Presidentes, a Área Jurídica, o Interventor do Postalis e alguns dos seus 
Gerentes. Estiveram também na reunião os representantes da SEST, do MCTIC e as 
Organizações de Trabalhadores, FINDECT, FENTECT , ADCAP e FAACO. 
O assunto tratado e discutido  foi a assinatura  de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 
com a finalidade de  ajustar as discussões entre o Postalis e Correios  sobre a  definição 
ou tomada de decisão  de duas opções. A) aplicação do equacionamento do déficit  B) de 
ação com novo plano CD com  aceitação facultativa de cada um dos seus participantes. 
Obs: A aplicação do equacionamento provavelmente atingirá valores próximos a 50% e 
também não havendo assinatura do TAC, essa aplicação ocorrerá imediatamente e no 
novo plano a opção de migração será exclusiva do participante. 
Na reunião foram dissecadas as vantagens e desvantagens com relação ao novo plano e 
a aplicação do equacionamento. Foi uma apresentação demorada e  ao final ocorreram 
alguns questionamentos voltados especificamente para a recuperação da RTSA que após 
alguns estudos está em torno de setecentos milhões com base 2008  com juros etc. 
representariam hoje em torno de um bi e duzentos milhões a um bi e trezentos milhões. 
Estima-se também que a possível recuperação dos valores referentes ao BNY MELLON 
tem como teto oito bi e duzentos milhões e as tratativas de recuperação estão sendo 
adotadas em especial pelo Ministério Publico. Ao final da reunião o Presidente dos 
Correios sinalizou com a assinatura do TAC pelos Correios. Isto permitirá que tenhamos 
algum tempo até a tomada de decisão definitiva das ações a serem adotadas. O TAC 
deverá ser divulgado após a assinatura das partes Correios e Postalis. 
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