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1. POSTALIS I                                                                                     Pag. 1           
O Interventor no Postalis Walter de Carvalho Parente  encontra-se reunido com os 
representantes das Organizações de Empregados e Aposentados ligados ao Instituto na 
manhã desse dia 20 quando estará tratando da apuração dos valores atuais dos 
Investimentos e Propostas para o futuro dos Planos de Benefícios administrados pelo 
Postalis.  A FAACO está presente com vários dos seus Presidente Regionais. 
 

2. POSTALIS II   
O Postalis informa que a primeira parcela do Abono Anual será paga aos 
Aposentados e Pensionistas dos Planos BD e PostalPrev em junho de 2018. A data prevista 
para o crédito é 29/06/2018.  
Segue link com a íntegra da nota: http://www.postalis.org.br/parcela-do-abono-anual-
sera-paga-em-junho18/ 

 
3. REUNIÕES EM BRASILIA 
A Direção da FAACO  estará em Brasilia nos dias 27, 28 e 29/06 quando participará de 
várias reuniões com o Presidente dos Correios, a Postal Saúde, Postalis, Escritorio Janot 
etc... 

 
4. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
Iniciaram ontem dia 19 as discussões na mesa de negociação do Acordo Coletivo 
2018/2019. 
Prosseguem hoje (20) as reuniões e o calendário acertado abaixo: 

 
19/06/2018 – Terça-Feira  
15h00 – Abertura das negociações pelo Vice-presidente de Gestão Estratégicas de 
Pessoas; 
16h00 – Definição do Calendário das negociações; 
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20/06/2018 – Quarta-Feira                                                
14h00 – Cláusulas Sociais de 01 a 09  
21/06/2018 – Quinta-Feira  
09h00 – Disposições Gerais  
26/06/2018 – Terça-Feira  
09h00 – Saúde do Trabalhador  
27/06/2018 – Quarta-Feira  
09h00 – Saúde do Trabalhador  
e Garantias da Mulher – Cláusulas 10 a 15  
29/06/2018 – Sexta-Feira  
09h00 – Condições de Trabalho  
03/07/2018 – Terça-Feira  
09h00 – Relações Sindicais  
04/07/2018 – Quarta-Feira  
09h00 – Relações Sindicais e Benefícios  

 
5. CONREP 86º 
 
A FAACO estará encaminhando nos próximos dias o Edital referente ao CONREP 86º e 
Reunião de Diretoria diretamente a todas as Associações. 

 
6.  1 º CIAC – LISBOA PORTUGAL 
  Recomendamos a todos os inscritos que encaminhem para a Vanserv cópia do passaporte 
(pag.2 e 3) o mais rápido possível, para que sejam emitidas as respectivas passagens. 
Recomendamos também a todos os participantes que efetuem o seu registro no PB4/INSS 
pesquisando o local onde é feito  na sua cidade. O referido registro(PB4) é gratuito e 
permite o atendimento medico através do sistema de saúde publico em convenio com a 
Previdência Brasileira. Efetuem esse registro o mais rápido possível. 
Atenção ! Ainda permanecem abertas as inscrições para o referido Congresso, utilizem o 
site   www.eventosvanserv.com.br/ciac2018 para efetuar a sua inscrição. Venha participar 
conosco! 
 
                                                                                xxx 
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