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1. PLP 268/2016 
Os representantes da FAACO em reunião da ANAPAR  durante a manhã do dia 05/07, em 
conjunto com  demais Organizações Signatárias da  (CARTA ABERTA DAS ENTIDADES CONTRA O 
PLP 268/16)  discutiram as possibilidades de melhorar o PLP 268/2016 – substitutivo Marcos 
Pestana tratando dos mecanismos a seguir: 
1 – Definir estratégias de atuação 
2 – Varias emendas ANAPAR e outras entidades 
3 –Atuação no Senado. 
    No período da tarde foi efetuado um trabalho de campo na Câmara dos Deputados com 
diversas visitas em busca de apoio às modificações necessárias ao PLP em questão. Ainda no dia 
seguinte voltamos ao Congresso para concluir algumas visitas especificas da FAACO já que havia 
a possibilidade de leitura na Sessão da Câmara dos Deputados do PLP em questão com a 
respectiva abertura de prazo (cinco sessões) para apresentação de vetos, o que não aconteceu.  
 
2. POSTAL SAUDE 
Foi aprovada a mudança da Diretoria Executiva da Postal Saúde, que embora ainda 
interinamente  terá como Presidente   Ariovaldo Aparecido  da Câmara e  Diretor Administrativo 
Financeiro Celso Antonio Uliana, ambos empregados da casa. Cabe-nos louvar o trabalho 
cuidadoso e exaustivo efetuado pelos Conselheiros eleitos com apoio da parceria 
FAACO/ADCAP/FINDECT, que atentos a todos os detalhes necessários a administração da Caixa 
de Assistência e ao cumprimento fiel das obrigações e do Estatuto não poupam esforços para 
manter e melhorar a qualidade do serviço de saúde.    
 
3. POSTALIS – EQUACIONAMENTO DO DEFICIT 
    É  de vital importância que o cumprimento dos prazos já estabelecidos para participação na 
ação coletiva da FAACO em referencia ao equacionamento do déficit com índice de 17,92%, 
sejam cumpridos. A parte jurídica está pronta aguardando apenas a conclusão das inscrições das 
Associações filiadas. 
 
4. REPÚDIO A DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE DOS CORREIOS  
    A FAACO une-se as demais Organizações de defesa dos Correios e de seus empregados 
repudiando as colocações absurdas e inverídicas feita pelo atual Presidente dos Correios 
imputando aos empregados a responsabilidade sobre  a grave crise que a Empresa atravessa. 
Nós que congregamos um contingente de  aposentados que deram sua vida pela Organização 
ajudando a colocá-la  no mais alto conceito nacional e internacional, não aceitamos essa 
imputação inverídica e desastrosa e estamos de braços dados com toda a família ecetista no 
sentido de divulgar para a sociedade quem são os verdadeiros culpados. 
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