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1. POSTALIS

O POSTALIS informa que os primeiros relatórios do Grupo de Trabalho Especial
instituído pelo Instituto para promover a revisão dos contratos foram aprovados 28/06por
unanimidade pela Diretoria Executiva na última sexta-feira, 24/06.
Os relatórios apontaram o alto custo dos contratos de prestação de serviços de Educação
Financeira e Previdenciária e de Call Center.
Este trabalho é parte da agenda de compromissos para 100 dias da nova gestão do
Postalis, iniciada em março de 2016, que já começa a apresentar resultados para o
Instituto.
Saiba mais em http://www.postalis.org.br/postalis-decide-rescindir-contratos-parareduzir-despesas/
2. REUNIÃO EM BRASILIA OAB
A FAACO a convite da OAB participou de reunião no auditório - térreo da OAB-DF em Brasília
na noite do dia 28/06 as 19:00h com a seguinte programação: PERSPECTIVAS DOS FUNDOS DE
PENSÃO PÓS CPI
PALESTRANTES : Dr. Sérgio Souza – Deputado Federal (PMDB /PR), Dr. Efraim Filho – Deputado
federal (DEM/PB) , Drª Claudia Ricaldoni – Vice Presidente da ANAPAR, Dr. Jose Ribeiro Pena Neto
– Presidente da ABRAPP, Dr. Sergio Dijundi Taniguchi - Diretor de Fiscalização da PREVIC
Estiveram também na referida reunião os representantes das Associações filiadas a FAACO em
Brasília que são , AAC NACIONAL e ABRACO.
3. POSTALIS – EQUACIONAMENTO DO DEFICIT
A ADCAP informa que conseguiu nova liminar suspendendo o equacionamento Em decisão
emitida nesta data, a Juíza Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, da 3a. Vara Cível do TJDFT, concedeu
tutela antecipada nos seguintes termos:A fim de evitar prejuízo aos associados e considerando que
a revogação da decisão do TJDFT ocorrera em virtude da questão da competência, fulcrado nas
mesmas razões já aduzidas no agravo de instrumento , concedo, em parte, a antecipação de tutela
recursal e determino a imediata suspensão da implantação do plano de equacionamento do déficit
financeiro acumulado do Plano BD Saldado da Postalis até decisão posterior em sentido contrário
ou o julgamento do mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$
10.000.000,00. Intimem-se com urgência.
4. XXVI ENAC –– MANAUS/AM
Relembramos que permanecem abertas as inscrições para o Encontro Nacional dos Aposentados
que acontecerá em novembro na Cidade de Manaus/AM.
Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/enac2016 e inscrevam-se!
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