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1. CORREIOS/SESAB

Embora seja um assunto Regional é importante divulgar a importância dos Correios como Organização 
Pública e de Qualidade especialmente nesse momento de pandemia.
A partir de 29 de maio ,  mais de 5.000 portadores de doenças crônicas de Salvador e Região 
Metropolitana passaram a receber em casa, pelos Correios a medicação especializada que é de uso 
contínuo.
Trata-se de uma portaria da Secretaria do Estado (SESAB) que normatiza a entrega em casa pelos 
correios para os pacientes cadastrados no SUS, reduzindo com isso a vulnerabilidade da exposição dos 
mesmos ao novo corona vírus.
Como acontece:  O Órgão distribuidor prepara o material, o Correio coleta e entrega no prazo máximo 
de 48 horas. O paciente ou seu responsável recebe, no endereço indicado, o material e preenche um 
documento que vem junto, assina  e coloca em envelope próprio dos Correios que também vem junto, 
comunica através do e-mail indicado o recebimento e os Correios passam mais uma vez para coletar 
esse envelope em sua residência.
Essa é a importância dos Correios e esse projeto vem funcionando perfeitamente posso afirmar porque 
sou um dos beneficiários. “VIVA OS CORREIOS PUBLICOS E DE QUALIDADE”

2. POSTAL SAUDE I - POSTAL SAÚDE LANÇA SERVIÇO DE TELECONSULTA 24 HORAS PARA 
AJUDAR NO COMBATE À PANDEMIA

Com o intuito de evitar idas frequentes aos hospitais durante a pandemia e oferecer ao beneficiário 
orientações de saúde seguras, a Postal Saúde lança a partir desta quarta-feira (1º de julho), o serviço 
Postal Tele consulta 24 horas, uma plataforma de consultas médicas e orientações de saúde virtuais, 
por meio de videochamadas, ligações telefônicas e acesso via link, pela internet. O serviço funcionará 
pelo número 3003-0457 todos os dias da semana, inclusive nos domingos e feriados.
Além da facilidade do tele atendimento, o beneficiário poderá acionar o serviço on-line, pelo link 
tiny.cc//postalteleconsulta. Outra novidade é que os médicos poderão emitir receituários até mesmo de 
controle especial, contendo assinatura digital com certificação.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Postal Saúde, a Unidas Autogestão em Saúde e a 
Amparo Tech. O contrato com a Unidas terá vigência até 24 de agosto/2020, mas poderá ser renovado, 
caso necessário, a depender da evolução da pandemia. Uma das vantagens dessa parceria é o custo do 
atendimento, cerca de 30% abaixo do valor cobrado nas consultas presenciais.

https://snw11.maxx.mobi/link.php?M=734088&N=1198&L=966&F=H
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3. POSTAL SAUDE II - BOLETOS DOS APOSENTADOS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA EMISSÃO -

COMPETÊNCIA JUNHO/2020

Os boletos dos aposentados referentes à competência junho/2020, com vencimento 
em 16/7, já estão disponíveis para emissão, no site da Operadora.
A Postal Saúde também envia o boleto (no mesmo formato da 2ª via retirada no site) 
para as residências dos aposentados.
Obs.: Lembramos que, devido à pandemia e ao plano de contingência adotado pela 
Postal Saúde, o atendimento presencial nas filiais da Postal Saúde está suspenso.
Em caso de dúvidas, o aposentado também pode entrar em contato com a Central de 
Atendimento ao Beneficiário, pelo serviço 0800 888 8116.
A informação foi publicada no site da Operadora:
http://www.postalsaude.com.br/beneficiario/noticias/boletos-dos-aposentados-de-
junho-ja-estao-disponiveis-para-emissao

4. POSTALIS ELEIÇÕES                                                                                                            
Ao exercer seu direito de voto a FAACO recomenda que escolha: 

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

A recomendação deve-se a necessidade urgente de colocarmos nesses postos 
colegas preparados para exercer o trabalho sempre com o fito de recuperar o Instituto 
e usar sempre de transparência. Precisamos realmente de um Postalis que venha a nos 
oferecer quando da nossa aposentadoria a continuidade em nossa vida e da vida de 
nossa família  com a qualidade almejada.
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