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1. POSTALIS I
O Postalis informa que, desde o início do processo de intervenção, em outubro de 2017, o
interventor Walter Parente, juntamente com o Grupo de Apoio à Gestão e o Comitê de Recuperação
de Investimentos, vêm trabalhando para determinar o valor justo dos ativos que compõem as
carteiras de investimentos.
Com a conclusão desse trabalho, foi possível a apuração do resultado dos planos no ano de 2017. O
Plano PostalPrev apresentou uma rentabilidade de -11,2% e o Plano BD de -45,8%. Nesses
resultados estão incluídas as baixas contábeis dos valores relativos aos FIDICs-NP, ocorridas em
outubro de 2017.
Em breve o Postalis terá boletins em Números atualizados e o Relatório Anual 2017 publicado.
Saiba mais em: http://www.postalis.org.br/postalis-divulga-rentabilidade-dos-planos-em-2017/ ou
https://goo.gl/zsBnrF
2. POSTALIS II
A FAACO esteve reunida com o Interventor Sr. Walter Parente na manhã de hoje discutindo a
situação atual do Instituto com referencia aos planos BD e Postal Prev. Com relação ao Postal Prev
que já tem alterado os valores lançados com informação ao pessoal da ativa, a redução refere-se a
precificação ocorrida(Rentabilidade de -11.2%).Ficou acertado a presença do Interventor no
CONREP Nº 86 a realizar-se em 19 e 20 de julho em Belém do Pará.
3. REUNIÕES
A Direção da FAACO permanece em Brasília onde participará de reuniões no Congresso Nacional,
com o Presidente dos Correios, na Postal Saúde em conjunto com a VIGEP, na COBAP e no Escritório
Janot .
4. 1º CIAC – LISBOA/PORTUGAL
Permanecem abertas as inscrições para o 1º Congresso Internacional dos Aposentados dos Correios
a realizar-se no período de 31 de agosto a 08 de setembro em Lisboa /Portugal. Você que ainda não
se inscreveu e deseja participar acesse o site www.eventosvanserv.com.br/ciac2018 e efetue a
sua inscrição.
5. AUDIÊNCA PÚBLICA
Realizada ontem dia 26/06 Audiência Pública na Câmara dos Deputados pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público com referencia ao fechamento de Agencias e
demissões de funcionários. A FAACO se fez presente representada pelo seu Diretor e Presidente da
ACEGO Ademir Loureiro.
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