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1. ANIVERSÁRIO ARACT
No próximo dia 10 de maio de 2018 a ARACT – Associação Representativa dos Aposentados,
Aposentáveis e Pensionistas do Correios de São Paulo, estará comemorando seu aniversario de 25
anos de fundação. A ARACT é uma das primeiras Associações fundadas e acolhe os Aposentados e
Pensionistas dos Correios, está entre as maiores associações filiadas a FAACO, e desempenha um
trabalho excelente na defesa dos direitos dos seus associados e sempre em busca de permitir a todos
uma qualidade de vida cada vez melhor. Na oportunidade parabenizamos toda a Diretoria na pessoa
do seu Presidente o colega Antonio Aguiar Junior.

PARABÉNS ARACT!!
2. POSTALIS
Informamos que a alteração do percentual contributivo passou a ser digital. O Participante vai
realizar a mudança através do Postalis Online a partir de 1º de maio.
A solicitação seguirá o mesmo princípio de outras funcionalidades implantadas recentemente como a
“Solicitação de Empréstimo” e a “Alteração de Dados Bancários”. A mudança faz parte do Projeto
Postalis DIGITAL que entrega mais uma funcionalidade seguindo a linha de soluções de
autoatendimento.
O prazo de 180 dias para a solicitação de uma nova alteração permanece em vigência, assim como
as restrições de concessão de empréstimos para alterações em trânsito.
Saiba mais em: http://www.postalis.org.br/alteracao-contribuicao-agora-e-digital/
3. 1º CIAC - LISBOA/PORTUGAL
Permanecem abertas as inscrições para participação do 1º Congresso Internacional de Aposentados
dos Correios que será realizado no período de 31 de agosto a 09 de setembro na capital de PortugalLisboa. Nossa operadora a VANSERV acabou de apresentar uma serie de promoções. Recomendamos
a todos que acessem o site www.eventosvanserv.com.br/ciac2018
E inscrevam-se !
4. POSTAL SAUDE
Informamos mais uma vez que os boletos de coparticipação e mensalidades referentes aos
aposentados já estão disponíveis para retirada acessando o site da postal saúde ou no próprio link na
pagina inicial no site da FAACO www.faaco.org.br
.
5. CONREP 86º BELEM /PA
Encontram-se também abertas as inscrições para participação no 86º CONREP que será realizado
de 18 a 22 de julho em Belém do Pará. Conclamamos a todos os Presidentes/Delegados/Convidados
que efetuem a sua inscrição o mais rápido possível permitindo assim que possamos concluir a
logística para o referido evento. Acessem o link www.eventosvanserv.com.br/conrep86
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