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1. POSTAL SAÚDE

O Presidente da FAACO, juntamente com os Presidentes da ACEGO e ABRACO, participaram na 

manhã do dia 18/11 de reunião virtual com a POSTAL SAÚDE, quando foram tratados os seguintes 

assuntos; Autorização Médica, Rede Credenciada, Mensalidade e Coparticipação e Cadastro de 

Beneficiários. Além de todos esses assuntos foram abordados pelos representantes dos aposentados 

a possibilidade de anistia aos que se encontram com grandes débitos e nesse momento de pandemia, 

bem como o retorno de nossa demanda para inclusão no plano, aposentados em data anterior a 

janeiro de 1986. Na data de hoje 19/11 estará sendo  realizada nova reunião sobre os mesmos 

assuntos com as organizações do norte e nordeste. Como serão tratados os mesmos assuntos a 

FAACO, mesmo convidada não estará participando. Ficou combinada que receberemos o material 

referente a reunião e logo que ocorra estaremos disponibilizando para todos.

2. POSTALIS

Permanecem as discussões sobre a situação do INSTITUTO e o grupo de trabalho POSTALIS tem se 

reunido conforme o cronograma previsto. Permanecem também as tratativas com o atuário 

contratado pela FAACO. Todas as discussões serão levadas ao conhecimento de todos logo que 

disponíveis. Lembramos que desde o inicio a FAACO criou um grupo de trabalho que conta além do 

Presidente, com o FERNANDES  Vice presidente, o VALTER Diretor de previdência e saúde, o 

APARECIDO Presidente da UNACOB, o LAERTE Presidente da AAPSC e para composição do grupo 

POSTALIS, O Presidente da FAACO indicou e foi aprovado por todos o APARECIDO e também eleito por 

todos o suplente LAERTE. Todos tem apresentado um trabalho cuidadoso e exaustivo que permitirá 

que tenhamos uma visão real do assunto e possa ajudar na tomada de decisão individual de cada um 

dos participantes e assistidos.

3. COVID-1 

Infelizmente a pandemia provocada pelo vírus COVID-19 não acabou e é necessário que sigamos 

cuidadosamente o protocolo que define normas que devemos seguir. É necessário que evitemos toda 

e qualquer aglomeração, higiene constante das mãos, uso do álcool gel, uso permanente de máscara 

e deslocamento somente se for por necessidade inadiável. Permanecemos recomendado que até que 

a vacina esteja sendo aplicada o melhor remédio é “FIQUEM EM CASA”. A FAACO já vem 

flexibilizando seu trabalho presencial na Associação ABAICT, durante alguns dias da semana porém 

adotando para isso todos os cuidados descritos no protocolo.
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