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1. POSTALIS
Informamos que o prazo para recadastramento dos(as) aposentados(as) do Postalis termina no dia
29/09/2017.
O recadastramento anual é obrigatório e sua não realização acarreta na suspensão do pagamento dos
benefícios a partir do mês seguinte ao encerramento do prazo.
A ação tem a finalidade de comprovação de vida e atualização dos dados do cadastro, com o objetivo
principal de preservar a regularidade do pagamento dos benefícios.
Maiores informações no hotsite: http://recadastramento.postalis.org.br/.
A nota referente a este assunto está publicada no link: http://www.postalis.org.br/recadastramentoaposentado-termina-29/ .
2. NEGOCIAÇÃO COLETIVA ACT
Iniciadas definitivamente no dia 12 as negociações coletivas para o ACT 2017/2018 não avançaram
em virtude das propostas apresentadas pela ECT estarem muito distante do pretendido pelas
Federações. Já existe a indicação de assembleias que pretendem que seja iniciada uma greve geral a
partir do próximo dia 19/09.vamos acompanhar
3. DEFESA DOS CORREIOS
A FAACO acaba de executar um trabalho na Camara dos Deputados e no Senado Federal contra a
privatização dos correios. Informações detalhadas sobre o assunto serão apresentadas em informativo
extra diretamente aos presidentes das associações filiadas.
4. POSTAL SAUDE
A FAACO desenvolveu reuniões com a Postal Saúde tratando especificamente de várias pendências
não solucionadas e referente aos processos de atendimento de vários participantes Aposentados.
Recebeu também da Diretoria da Postal Saúde durante as reuniões a informação que já agora em
setembro os boletos apresentarão o novo layout contendo o detalhamento dos diversos
procedimentos porventura realizados pelos participantes.
5. REUNIÃO NA EMPRESA
a FAACO manteve também reuniões nos Correios com vistas a implantação de procedimentos que
visam permitir aos beneficiários da lei 8.529/92 o acesso aos contracheques dos seus benefícios.
6. XXVII ENAC – FLORIANÓPOLIS/SC
As inscrições para o referido Encontro Nacional somente estarão abertas ate o próximo dia 25/09 .
Você que ainda não se inscreveu pode faze-lo através do site www.eventosvanserv.com.br/enac2017.
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