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1.  CONREP 82º ARAXÁ/MG 
A FAACO realizou o seu primeiro CONREP do ano ,em ARAXÁ/MG  no Hotel Tauá/ Thermas de 
ARAXA no período de 09 a 11/02 por decisão do colegiado atendendo indicação das nossas 
Associações mineiras AMAAPEC e AJACOR. O CONREP em questão tratou de assuntos específicos 
da Federação e de grande parte de assuntos que são de interesse do nosso universo de 
aposentados ,aposentáveis e pensionistas. Definiu-se nessa reunião de colegiado que todas as 
tratativas da FAACO serão direcionadas nesse 1º semestre para os seguintes assuntos: 
1-   REAPOSENTAÇÃO/DESAPOSENTAÇÃO 
2 – REFORMA DA PREVIDENCIA 
3 – ELEIÇÕES NA POSTAL SAUDE 
4 – ELEIÇÕES NO POSTALIS 
Os delegados decidiram também em votação que o próximo CONREP (junho ou julho) deverá 
acontecer em Porto Alegre/RS.  
 
2. POSTALIS 
No hotsite do Postalis  (http://pdi2017.postalis.org.br/ ) você encontrará informações sobre o 
PDI dos Correios.  Nele, você encontrará subsídios (características dos planos, perguntas 
frequentes, simulador de benefícios, Fale Conosco) para que possa fazer a melhor escolha. 
 

3. POSTAL SAUDE 

  Reafirmamos  que a FAACO juntamente com a ADCAP ,FINDECT E APECT, unidas ,estarão com 
seus candidatos concorrendo as eleições da POSTAL SAUDE  em parceria para defesa e 
segurança da Caixa de Assistência Postal Saúde e todos os direitos da família ecetista. 
Informamos ainda que não é permitido utilizar o e-mail corporativo (correios) para fazer 
campanha. 
Não deixe de votar,  faça uso do seu direito! 
     
4. DESAPOSENTAÇÃO/REAPOSENTAÇÃO 
Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou  bastante difícil  juridicamente a situação 
referente a reaposentação/desaposentação até porque não houve nenhuma modulação que 
pudesse estabelecer alguns direitos. A FAACO junto com as Associações e a COBAP estão 
desenvolvendo atividades politicas no sentido de obter essa modulação ,o que no momento está 
bem dificil. 
 
OBS:EM VIRTUDE DO CARNAVAL  O  “NA QUARTA” NÃO CIRCULARÁ NOS DIAS 22/02 E 01/03. 
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