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1- POSTAL SAÚDE RECEBE A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS 

APOSENTADOS DOS CORREIOS

Transcrevemos abaixo nota publicada no site da Postal Saúde.

Na última terça-feira (7/2), o Diretor-Presidente da Postal Saúde, Cristiano Sayão, e a

nova Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, Cleide

Tavares, receberam os representantes da Federação dos Aposentados,

Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos (FAACO), em reunião

virtual promovida pela Operadora.

Como ocorreu nos encontros anteriores com as Federações dos empregados ativos,

Sayão deu as boas-vindas e enfatizou a importância de abrir o canal de diálogo

também com os aposentados. “Valorizar aqueles que se dedicaram tantos anos para o

sucesso dos Correios também é objetivo desta gestão”, disse.

Diálogo permanente

O Presidente da Postal Saúde ressaltou o compromisso de manter as portas sempre

abertas para as entidades representativas. “Vocês voltaram e entrarão sempre pela

porta da frente e com tapete vermelho”, enfatizou Sayão, demonstrando a retomada do

diálogo, que marca um novo momento de acolhimento dos beneficiários pela atual

gestão da Operadora.

Na sequência, o Presidente da FAACO e representante de São Paulo, Antônio

Henrique Fernandes, apresentou os demais representantes estaduais: Jaime Aranha

Chacon (AM), Luíza Mendes Rodrigues Coutinho (AL), Waldir Alberto de

Souza (BA), Marlene Assunção Novais (CE), José Olibério

Alves (AAC/DF), Ademir Antônio Loureiro (GO), Paulo Arlindo Magalhães (MG/

BH), Raimundo Mateus da Silva (MG/Juiz de Fora), Célio Milhomem de

Souza (PA), Valdemir Almeida da Silva (PB), Mauro José da Silva (RN), Vera

Regina Ferreira Dias (RS), Nélio Libânio de Andrade (RJ), Ronaldo Cidade

Matos (SC) e José Aparecido de Souza (SP/Bauru).

Apoio mútuo
Ao apresentar as demandas dos aposentados, Fernandes teve um retorno positivo de

Sayão. “Todas serão analisadas com muita boa vontade, e sempre levando em

consideração a sustentabilidade e solvência do plano de saúde. E aqueles temas que
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não dependerem de nossa gestão, mas forem aderentes à Postal Saúde, serão

levados para discussão com a Mantenedora”, assegurou.

No final da reunião, o Presidente da FAACO agradeceu a oportunidade de retomar o

diálogo com a Postal Saúde, cujo intuito é “contribuir para uma Postal Saúde mais

justa para os beneficiários aposentados”, e se colocou à disposição da Operadora.

2- REUNIÃO COM O PRESIDENTE DOS CORREIOS

No dia 13 de fevereiro de 2023, tivemos reunião virtual de apresentação do Sr.

Fabiano Silva dos Santos, atual Presidente dos Correios. Participou da reunião os

representantes da FAACO – Federação dos Aposentados, Aposentáveis e

Pensionistas dos Correios e Telégrafos, ADCAP – Associação dos Profissionais dos

Correios, FINDECT – Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos

Correios e FENTECT – Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de

Correios e Telégrafos e Similares. O Presidente dos Correios se colocou a disposição,

em um diálogo franco, informando que as portas estão abertas para atender todos os

representantes de entidades dos funcionários dos Correios, ativos e aposentados.
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O Assunto tratado nesta primeira reunião foi relacionado a providências com relação 

ao Postalis, que hoje preocupa todos os participantes deste Fundo de Pensão. Os 

participantes da reunião, de comum acordo, resolveram elaborar uma carta  

endereçada ao Presidente dos Correios relatando o que ocorre com o Postalis e 

sugerindo propostas que poderão minimizar as dificuldades econômicas, financeiras e 

patrimonial do Fundo de Pensão. 

3 - REALIZAÇÃO/INSCRIÇÃO DO 97º CONREP

O 97º CONREP  será realizado na cidade de São Paulo, no período de 11 a 13 de 

abril de 2023, no Hotel Dan INN Planalto. 

Site para inscrição: 

http://www.deaeventoseturismo.com/conrep2023/index.php

Segue anexo a programação.

O edital de convocação em cumprimento ao Estatuto da FAACO e a pauta de reunião, 

será enviado em breve. 

Para maiores informações sobre o evento, contatar o Sr. Davi Aranha. 

Celular: 71-99985-888 ou e-mail: daviaranha@deaeventoseturismo.com. 

4- POSTAL SAÚDE PARCERIA ESTRATÉGIA SÁUDE & FAMÍLIA

A Postal Saúde reestruturou a Estratégia Saúde & Família e formou novas

parcerias para oferecer aos beneficiários e seus dependentes um modelo de atenção

primária à saúde, com foco no cuidado integral e na assistência contínua, permitindo

o acompanhamento do beneficiário e de sua família ao longo da vida.

Uma das vantagens é que os atendimentos realizados no âmbito da Estratégia

Saúde e Família não terão coparticipação das despesas médicas.

Abrangência Nacional

http://www.deaeventoseturismo.com/conrep2023/index.php
mailto:daviaranha@deaeventoseturismo.com
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Com o slogan “Parceria que vai longe”, a Estratégia Saúde & Família terá

abrangência nacional, e novas parcerias já estão sendo firmadas com o objetivo de

estender o serviço para todas as regiões brasileiras. Nesse sentido, serão utilizados

critérios técnicos para escolher a sequência de estados que disponibilizarão o

atendimento.

Os atendimentos de forma presencial e online, no momento, abrangem apenas

algumas cidades dos estados da BA, ES, MG, RJ, SP.

Na modalidade online, apenas os estados de: AC, AL, AM, MA, MT, MS, PA, PB, PI,

RN, RO e SE.

Os estados que ainda não participam da parceria com a Estratégia Saúde & Família

são: CE, DF, GO, PE, PR, RS, SC e TO.

Para maiores informações, acessar o link:

https://www.postalsaude.com.br/saude_e_familia/

5- RECESSO DE CARNAVAL - FAACO

Em virtude do Carnaval, informamos que a FAACO não terá expediente nos dias

20/02/2023 (segunda-feira) e 21/02/2023 (terça-feira).

Nossas atividades retornarão no dia 22/02/2023 (quarta-feira) no horário das 12h00 às

17h00

https://www.postalsaude.com.br/saude_e_familia/



