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1. REUNIÃO EXTRAORDINARIA – FAACO
A FAACO estará reunida em Brasília no dia 12/01 tendo como base o Hotel
Mahatan Plaza . Esta será a primeira reunião da Federação para tratar de assuntos
específicos de interesse do nosso universo (aposentados, aposentáveis e pensionistas).
Recomendamos a todos que já efetuaram sua confirmação proceder ao envio de e-mail
para carlosvieira@casadeviagens.com.br , diego@casadeviagens.com.br com cópia
para jesuinopres1@faaco.org.br , contendo data e voo de chegada e saida . O
financeiro Waldir precisará dessas informações para efetuar as providencias de diárias
para os que virão de outros Estados e a Casa de Viagem precisa urgente dessas
informações para consolidar as reservas no local do encontro bem como preparação do
local de reunião.
2. DIA NACIONAL DO APOSENTADO -24 DE JANEIRO
O Dia Nacional do Aposentado será comemorado em 24 de janeiro (terça-feira) .
Recomendamos a todas as nossas Associações buscarem as parcerias necessárias no
sentido de que possamos mais uma vez comemorar essa data que representa uma
vitória de todos aqueles que doaram toda a sua vida em beneficio da construção do
CORREIOS, uma Organização que hoje mais do que nunca precisa ser respeitada e
orgulhar o nosso Brasil.
3. POSTALIS I
Informamos que após as devidas aprovações no âmbito interno dos Correios; do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC e da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST , do Ministério do
Planejamento Desenvolvimento e Gestão – MP, o Regulamento do Plano de Benefício
Definido - PBD sofrerá alteração.
Uma adequação no artigo 16 do Regulamento do Plano de Beneficio Definido – PBD,
determinada pela Previc ao Postalis, deixará clara a incidência de contribuições
extraordinárias sobre os valores dos Benefícios Proporcionais Saldados (BPS) para os
participantes ativos.
A alteração consiste na inclusão de ressalva no parágrafo 3º e inclusão do parágrafo 8º
no artigo 16. Também será alterado o artigo 113 que ajusta a denominação do órgão
fiscalizador.
Saiba mais em: http://www.postalis.org.br/alteracao-no-regulamento-do-plano-bdsegue-para-previc/
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4. POSTALIS II
Informamos a publicação de AVISOS IMPORTANTES sobre a Concessão de
Empréstimos aos participantes dos planos BD e PostalPrev
Segue link para acesso à íntegra da nota:
http://www.postalis.org.br/emprestimos-aviso-importante/
5. POSTALIS III
Informamos que o Boletim Postalis em Números - OUTUBRO/2016 já está
publicado no site do Postalis.
O informativo apresenta dados relevantes da gestão, tais como: alocação
da carteira de investimentos, volume de arrecadação, pagamento de
benefícios, evolução do patrimônio, reservas matemáticas e rentabilidade
dos planos de benefícios administrados pelo Postalis.
Segue o link: http://www.postalis.org.br/investimentos/postalis-emnumeros/
6. “NA QUARTA”
Este é o último “NA QUARTA” do ano de 2016. A FAACO deseja a todos
que seus bons desejos sejam atendidos e que o ano de 2017chegue
repleto de esperança muita paz e grandes realizações.
O próximo “NA QUARTA” será distribuido em 04 de janeiro de 2017.
Até Lá!
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