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1. POSTALIS I                                                                                                                                           
O POSTALIS publicou  Relatório dos 180 dias contendo as ações realizadas e em andamento, durante a 
intervenção decretada e, recentemente prorrogada, pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC. 
Dentre as medidas dos primeiros 180 dias, destacam-se as seguintes: 
Baixa contábil dos valores atribuídos aos FIDC’s – NP nas demonstrações contábeis dos planos BD e 
PostalPrev (com a readequação dos respectivos patrimônios), de acordo com a legislação vigente. 
Restruturação do organograma do Instituto, com a redução do número de gerências e assessorias, de 
25 para 12. 
Conclusão da 1ª fase da restruturação do quadro de funcionários, com redução inicial de 15% do 
efetivo (32 colaboradores) e impacto de 26% a menos na folha de salários. 
Elaboração de proposta de alteração do Estatuto Social, com vistas ao melhoramento do processo de 
governança da entidade. 
Além destas medidas, outras relacionadas ao Banco BNY Mellon, RTSA, Equacionamento de déficit do 
Plano BD e Investimentos também foram adotadas ou estão em andamento. 
Saiba mais em http://www.postalis.org.br/relatorio-de-180-dias-de-intervencao/   
 
2. POSTALIS II 
 O POSTALIS Informa  que a partir do dia (27/03), os Regulamentos do Empréstimo passam a vigorar com 
nova redação. 
Dentre as principais alterações estão: 
- Redução do tempo da carência para renovação de empréstimos de 12 para 06 meses; 
- Adequação de artigos em razão da implantação da assinatura eletrônica do contrato (Projeto Postalis 
Digital); 
- Exclusão da cobrança da Taxa EFPP – Educação Financeira e Previdenciária Postalis; 
– Aumento do prazo para o participante solicitar a renegociação sem necessidade de pagamento, por 
perda de remuneração ou por afastamento, de 180 para 360 dias; e  
- Ampliação do prazo de suspensão de parcelas para 02 ou 04 meses no plano BD entre outras melhorias 
redacionais. 
Para saber mais acesse a íntegra dos Regulamentos das Carteiras PostalPrev e PBD e o arquivo DE/PARA 
das modificações em: http://www.postalis.org.br/alteracao-nos-regulamentos-do-emprestimo/ 
 
3. POSTALIS III 
A PREVIC prorroga intervenção por 180 dias  
O Diretor-superintendente substituto da PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, Fábio Henrique de Sousa Coelho, prorroga por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 02 
de abril de 2018, o prazo de que trata a Portaria nº 955, de 03 de outubro de 2017, referente à 
intervenção no Postalis. 
A Portaria foi assinada em 27 de março e entrou em vigor a partir da publicação no D.O.U. 
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4. POSTAL SAUDE                                                                                                                                                        
  Em reunião do Conselho Deliberativo da Postal Saúde realizada no dia 02/04 com voto contrário 
dos Conselheiros eleitos foi aprovado o novo Plano de Saúde e seu respectivo regulador. 
Registramos que existem várias colocações no regulamento que são prejudiciais especialmente aos 
aposentados, vários deles já discutidos durante a reunião de aprovação e  portanto já 
empreendemos discussões no sentido de que sejam alterados o mais rápido possível, se possível 
antes até de ser levado a  ANS. O Conselheiro Laerte Setubal enviou uma correspondência aos 
Conselheiros colocando sua posição com referencia a esse assunto e outros. Essa carta estaremos 
enviando aos Presidentes através Informativo extra e em conjunto com a carta apresentada pela 
UNACOB cujo Presidente José Aparecido também questiona varias colocações desse novo plano.   
  
5. CONREP 86º - BELÉM/PA  
Estão abertas as inscrições  para o 86º CONREP a realizar-se em Belém do Pará no período de 18 a 
22 de julho. Recomendamos a inscrição o mais rápido possível dos Presidentes/Delegados e 
convidados acessando o link : www.eventosvanserv.com.br/conrep86  
 
 6. 1º CIAC- LISBOA/PORTUGAL 
Permanecem abertas as inscrições para participação no 1º Congresso Internacional dos 
Aposentados dos Correios a realizar-se no mês de setembro tendo como base a Cidade de 
Lisboa/Portugal. Informamos que as vagas são limitadas e portanto recomendamos a inscrição o 
mais rápido possível acessem o link www.eventosvanserv.com.br/ciac2018 

 
7. MANIFESTAÇÕES COBAP 
A FAACO representada pelos seus Delegados junto a Cobap participará de eventos em Cuiabá/MT 
no período de 16 a 20/04 inclusive  com manifestação de rua contra a Reforma da Previdência e 
reuniões do COREF e do CODEL. 
 
8. REUNIÕES PARCERIAS 
A FAACO participará no dia 11/04 de reunião extraordinária com as entidades parceiras FINDECT, 
ADCAP , FAACO E APECT na cidade de Bauru/SP. A FAACO será representada pelo Presidente da 
UNACOB Jose Aparecido de Souza e os temas a serem tratados serão Postalis, Postal Saúde, 
restrição do cargo de OTT/DDA, demissão motivada e fechamento de unidades.  
 

xxx 
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