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1. REUNIÕES/MANIFESTAÇÕES-COBAP/CNAPI-REFORMA DA PREVIDENCIA  
 A FAACO participou das reuniões  em Santa Catarina/Nova Trento  da Central Nacional de Aposentados e 
Idosos/CNAPI e DIREX/COREF da COBAP nos dias 5 e 6 de maio  como também da grande manifestação 
nas ruas  em direção  ao Santuário de Santa Paulina no dia 7 de maio. Além dos Presidentes de 
Federações  estavam presentes associados da FEAPESC que chegaram em diversos ônibus do interior de 
Santa Catarina. A manifestação concluiu sua caminhada no Santuário onde foi realizada uma missa e lida 
pela Direção da CNAPI todas as posições contrárias a reforma na abertura. 
 
2.   REUNIÕES CNAPI/COBAP 
Na reunião da CNAPI/COBAP ficou definido com aprovação de todos os representantes que fosse efetuada 
nos Aeroportos de todas as Capitais, um trabalho  nas terças e quintas com entrega de folhetos contra a 
Reforma da Presidência. A FAACO recomenda a todas as suas Associações entrarem em contato com as 
Federações Estaduais para que a FAACO/ASSOCIAÇÃO  possa participar em conjunto dessa medida. 
Relembramos que a Reforma da Previdência como se encontra, produzirá prejuízos incalculáveis aos 
Brasileiros. 
  
3.   POSTALIS  
Informamos que o Boletim Postalis em Números - Dezembro/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-em-numeros/ 
 
4.  CONREP 83 – PORTO ALEGRE/RS 
Recomendamos aos Presidentes/Delegados/Convidados que concluam suas inscrições para o CONREP em 
Porto Alegre/RS o mais rápido possível para que possamos concluir a programação com a qualidade de 
sempre. 
Utilizem o site www.eventosvanser.com.br/conrep83 E inscrevam-se! 
 
5. POSTAL SAUDE- MUDANÇAS NO PAGAMENTO E DESPESAS PELOS APOSENTADOS 
 
 REPETIMOS NOTA JÁ PUBLICADA NO “NA QUARTA”Nº 272 :   
 A partir de maio /2017 os pagamentos das Despesas Médicas e Odontológicas referentes aos 
aposentados beneficiários do Plano Correios Saúde serão realizados exclusivamente via boleto bancário. 
Lembramos que os boletos estarão sempre disponíveis no site da Postal Saúde , no link 
www.postalsaude.com.br/aposentados desde o primeiro dia do mês e ali mesmo será possível emitir uma 
segunda via. 
Informamos ainda que após a data de vencimento os boletos só poderão ser pagos exclusivamente nas 
Agencias do Banco do Brasil. 
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