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1.  CPI FUNDOS DE PENSÃO 
Ontem dia 05/04 aconteceu em Brasília reunião do Relator da CPI dos Fundos de Pensão, Deputado Sergio 
Souza com as Entidades Representativas dos patrocinadores participantes e assistidos e o Governo. O objetivo 
do Relator era captar propostas para o aperfeiçoamento do relatoria dos trabalhos da CPI  a ser apresentados 
nos próximos dias. A FAACO- Federação dos Aposentado, Aposentáveis e Pensionistas  dos Correios e 
Telégrafos se fez presente representada pelo Assessor Itamar Ribeiro do Paraná. Um dos temas mais debatido 
foi o voto de qualidade com a grande maioria dos presentes sugerindo a extinção e criação de mecanismos que 
valorizem o diálogo. Outros temas constantes da pauta foram: 
Comitê Gestor, paridade nos órgãos estatutários, auditoria interna e externa, responsabilidade dos gestores e 
reparação dos prejuízos , ineficiência da PREVIC, contencioso judicial, legislação especifica para crime de fundos 
de pensão, impactos das demandas trabalhistas sem provisão orçamentária. Os debates se deram com muita 
intensidade nos campos de governança e fiscalização. 
2. POSTAL SAÚDE - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTEPO DE AUTORIZAÇÕES´POR APLICATIVO PARA           
     SMARTPHONES   
Acompanhe pelo celular as suas autorizações 
Beneficiário pode verificar andamento de senhas pelo aplicativo da POSTAL SAÚDE 
Agora é possível acompanhar pelo aplicativo para smartphone da POSTAL SAÚDE o andamento de suas senhas 
de autorizações. A novidade, que já estava disponível no site, pode ser acessada também pelos celulares, que 
possuem sistemas operacionais iOS ou Android. 
Você pode acompanhar, em tempo real, o andamento das suas autorizações. É possível verificar todo o 
processo da sua solicitação, como exames, procedimentos e cirurgias, por meio de uma ferramenta prática e de 
fácil acesso. 
Caso já tenha o aplicativo, verifique se ele está atualizado para ter acesso à funcionalidade. Após a 
atualização, clique em" Menu" e depois em "Autorizações". Se ainda não tiver o APP, procure “POSTAL SAÚDE” 
na Apple Store ou na Google Play e faça o download. 
O acompanhamento também já está disponível no site. Acesse www.postalsaude.com.br/minhapostal e siga as 
orientações para acessar.  
3. UIRAPURU- EXTRA 
 O escritório Janot está encaminhando diretamente aos associados beneficiários da lei 8529/92 com 
autorização da FAACO um exemplar extra do informativo UIRAPURU, tratando especificamente de ação sobre 
vale alimentação. A recomendação é que todo e qualquer beneficiário da lei que não o receba,  deve através da 
Associação  efetuar cobrança do formulário em questão. Trata-se de uma ação que não tem pró-labore e as 
possibilidades de sucesso são muito grandes 
Recomendamos as Associações todo cuidado no sentido de não deixar nenhum colega de fora. 
4. CONREP 79º CURITIBA/PR 
  O CONREP de nº 79 deverá acontecer no período de 27 a 31/07  na cidade Curitiba  tendo como base o Hotel 
Del Rey. As inscrições já estão abertas e poderão ser efetuadas através do site 
www.eventosvanserv.com.br/conrepcuritiba. Informamos que no site da faaco www.faaco.org.br na área de 
links  pode ser encontrado o site  para inscrição. 
5. XXVI ENAC – MANAUS/AM 
    Permanecem abertas as inscrições para o Encontro Nacional dos Aposentados. Relembramos que a cada mês 
a quantidade de parcelas são reduzidas  e dentro em breve por questões de logística deveremos encerrar as 
referidas inscrições. Não fique de fora. Inscrevam-se através do site  www.faaco.org.br na área de links. 
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