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1. POSTAL SAUDE ANS ESTENDE ATÉ 9 DE JUNHO PRAZOS MÁXIMOS PARA ATENDIMENTOS NÃO 

URGENTES 
O objetivo é priorizar a assistência aos beneficiários com sintomas graves da Covid-19, sem prejudicar os 
demais usuários dos planos de saúde  
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estendeu até 9 de junho/2020 os prazos máximos de 
atendimento a serem observados pelas operadoras de saúde para a realização de consultas, exames, terapias e 
cirurgias que não sejam urgentes. 
A medida, anunciada na segunda-feira (1/6) tem por objetivo priorizar o atendimento aos beneficiários que 
apresentem sintomas graves da Covid-19, sem prejudicar a assistência médica aos demais usuários dos planos 
de saúde, principalmente daqueles que não podem ter seus tratamentos adiados ou interrompidos. 
Confira a notícia completa no site da Postal Saúde:  
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/ans-estende-ate-9-de-junho-prazos-maximos-para-
atendimentos-nao-urgentes 
 
2. POSTAL SAUDE II 
 A Caixa de Assistência está desenvolvendo eleições para escolha de um representante dos beneficiários na 
Assembleia Geral. A FAACO discorda das referidas eleições e não recomenda nenhum candidato. A Federação 
estará logo que possível efetuando o CONREP EXTRAORDINARIO para discutir o assunto e adotar as 
providencias necessárias. 
 
3. POSTALIS I 
  O Postalis Informa que por motivos técnicos, o sistema do Postalis não está acessando a informação sobre a 
margem consignável dos empregados dos Correios, impedindo a contratação de empréstimos por participantes 
ativos. 
Esta sendo efetuado um trabalho para solucionar o mais rápido possível o problema como objetivo de retomar 
a concessão normal de empréstimos aos participantes ativos. Para saber mais acesse: https://bit.ly/2zcuUkw . 
 
4. POSTALIS II 
Conforme divulgação constante a FAACO está recomendando nas eleições para os Conselhos Deliberativo e  
Fiscal o voto em colegas que buscam a restruturação do Instituto em beneficio dos seus participantes e 
participantes assistidos  com total transparência. Votem em: 
 CONSELHO DELIBERATIVO 
CHAPA 179 –“A FORÇA DO PARTICIPANTE“ TITULAR-JORGE GOBBI E  SUPLENTE GENILTON MACEDO 
  
CHAPA 193 - POSTALIS DE TODOS   TITULAR – MARCOS PAULO DA SILVA PAIM  E  SUPLENTE – MARIO 
FERRAZ MARTINEZ  
  
CONSELHO FISCAL  
CHAPA 174 - CUIDAR, FISCALIZAR PARA O NOSSO FUTURO TITULAR – GERALDO DE JESUS FRANÇA E  
SUPLENTE – AMANDA GOMES CORCINO GARCIA 
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