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A mídia tem divulgado e colegas de todo o Brasil nos consultam sobre o PASEP já que
existe divulgação maciça que esse “dinheiro” está no Banco do Brasil (empregados dos
correios) à disposição para aqueles que se aposentaram e ou tenham mais de 70 anos.
Recomendamos que as pessoas busquem diretamente no Banco do Brasil a informação da
sua situação pessoal. Abaixo informamos condições para o recebimento desse valores
caso existam
Podem sacar os benefícios os inscritos que possuírem:
- saldo em suas contas individuais e que se enquadrem nas condições de aposentadoria;
- idade igual ou superior a 70 anos;
- invalidez (do participante ou dependente);
- transferência para reserva remunerada ou reforma (no caso de militar);
- idoso e/ou pessoa com deficiência com direito ao Benefício da Prestação Continuada
(BPC), participante ou dependente acometido por neoplasia maligna (câncer), portador do
vírus HIV (AIDS) ou doenças listadas na Portaria Interministerial MPAS/ 2998/2001
- e ainda por morte do titular, situação em que o saldo da conta será pago aos
dependentes ou seus sucessores.
2. EQUACIONAMENTO DO DEFICIT POSTALIS
A FAACO atenta e preocupada com a situação do novo equacionamento previsto com
desconto de 17,92% estará nos próximos dias entrando com ação na justiça por
intermédio do Escritório Janot buscando Tutela de Evidência, e estaremos detalhando o
assunto também nos próximos dias.
3. ELEIÇÕES POSTALIS
LEMBRAMOS A TODOS que encontramo-nos em um momento muito especial que permite
possamos eleger como Diretor Administrativo Financeiro do Postalis alguém que reúna os
requisitos necessários e em especial a honestidade, transparência e comprometimento
com todos os participantes e de forma especial com os participantes assistidos. Alguém
que esteja verdadeiramente comprometido em recuperar o nosso Instituto e garantir a
aposentadoria necessária a família ecetista. A Federação e os aposentados , aposentáveis
e pensionistas de todo o Brasil são chamados a votar no colega ITAMAR RIBEIRO,
aposentado, ex-Diretor do Paraná e Presidente da Associação de aposentados naquele
Estado. O colegiado da FAACO por unanimidade definiu ser esse o nosso futuro Diretor
Administrativo Financeiro do Postalis. Vamos trabalhar com ele e juntos reconstruir o
nosso Instituto.
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4. NOVAS AÇÕES
Informamos que por motivos operacionais e para facilitar a captação dos associados o
prazo final para a ação de revisão do saldo de FGTS (TR) foi alterada para o dia 31/05 .
5. CONREP – CURITIBA
Encontram-se abertas as inscrições para o CONREP da FAACO de nº 79 a realizar-se no
período de 27 a 31 de julho na cidade de Curitiba/PR. Recomendamos que as inscrições
sejam procedidas o mais rápido possível permitindo-nos adequar com qualidade a logística
do evento. Lembramos que além dos Presidentes/Delegados o evento encontra-se aberto
para demais convidados. Use o site www.eventosvanserv.com.br/conrepcuritiba no site
da faaco www.faaco.org.br na área de links.
6. POSTAL SAUDE – NOSSA PREOCUPAÇÃO
O Plano médico oferecido aos empregados dos Correios, sua família e aos aposentados é
um beneficio de importância vital que hoje é responsabilidade da Postal Saúde. Nossa
preocupação é que nos últimos meses a mantenedora tem modificado a gestão retirando
de todos os cargos importantes o pessoal experiente dos Correios e colocado sob contrato
novos empregados por razões políticas que provocam a quebra da qualidade e
aumentam substancialmente as reclamações. Alguns desses novos empregados nem
sequer sabem do que estão tratando. Quase a totalidade das URRS que tinham como
responsáveis empregados capazes dos correios estão com novos gestores que como dito
acima só contribuem para a redução drástica da qualidade. E preciso estarmos atentos
para que não aconteça com a Postal Saúde aquele filme de terror que vivenciamos no
postalis.
7. XXVI ENAC – MANAUS/AM
Já temos inscritos um razoável número de participantes para o Encontro Nacional em
novembro na cidade de Manaus. Verificamos que muitos Presidentes/Delegados ainda não
se inscreveram e recomendamos que o façam até porque o primeiro momento do ENAC
será o CONREP de nº 80. Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/enac2016
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