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POSTALIS I

Informamos a publicação de nota no site do Postalis sobre a ausência de informações dos planos de
benefícios nos contracheques dos Correios.
Segue link: http://www.postalis.org.br/contracheque-sem-dados-dos-planos-bd-e-postalprev/
2. POSTALIS II
Informamos que a segunda e última parcela do Abono Anual será paga aos Aposentados e Pensionistas dos
Planos BD e PostalPrev em Dezembro. A data prevista para o crédito é 12/12/2017.
Nesta segunda parcela haverá incidência do desconto correspondente ao valor antecipado na primeira
parcela paga em Junho.
Informamos ainda que o pagamento dos benefícios de Dezembro/17 deverá ocorrer no dia 22/12/2017.
Acesse o link: http://www.postalis.org.br/ultima-parcela-abono-paga-dia-12/
3. POSTALIS III

 Estaremos distribuindo através de informativo especial nos próximos dias relatório referente a reunião
realizada no dia 29/11 entre o Postalis e a Comissão da FAACO, tendo como ponto de discussão principal o
atendimento nos núcleos regionais do Postalis.
4. POSTALIS IV
Chamamos a atenção de todos que os assuntos referente ao Postalis estão sendo colocados na página
inicial da FAACO (site www.faaco.org.br) sob o titulo “Noticias Postalis – urgente”
5. COBAP
A COBAP estará colocando no ar no principio do ano de 2018 um programa de televisão na Rede Vida que
será apresentado duas vezes no mês com o tempo de 25 minutos cada. O programa terá a participação de
todas as Federações inclusive nos custos. Informamos que a FAACO já conseguiu patrocínio para cobrir a
sua parte nos primeiros quatro meses .
6. 85º CONREP – COSTA DO SAUIPE/BA
Estamos distribuindo para todos a lâmina referente ao primeiro CONREP do ano de 2018. O referido
CONREP acontecerá na Bahia no Complexo COSTA DE SAUIPE na ALAMAR, no período de 04 a 08 de março
de, diferentemente dos outros faremos com a chegada no domingo e retorno na quinta feira por motivo de
redução de custo. As inscrições serão para pagamento em cinco (5) parcelas e recomendamos que
Presidente, Delegados e Convidados providenciem o mais rápido possível suas inscrições.
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