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1. 1º CIAC BRASIL/LISBOA/PORTUGAL 
 

 Concluído o 1º Congresso Internacional dos Aposentados dos Correios realizado em 
Portugal. A abertura contou com a presença de uma fadista e seus músicos que 
emocionaram todos os presentes. Um jantar servido com esmero (com bacalhau é claro) e 
logo após uma DJ que incendiou a todos os brasileiros que óbvio gostam de dançar. Nos 
dias seguintes ocorreram os passeios em alguns dos lugares mais bonito de Portugal, 
inclusive com uma pausa para participar de uma Missa em Fátima (com Ministro da 
Eucaristia brasileiro, o Paulo Arlindo) . O encerramento do encontro aconteceu no Pátio 
Alfacinha (Alfacinha é também como é chamado o Lisboeta). A festa com apresentação de 
folclore um jantar de primeira classe e logo em seguida um bolo na boate para comemorar 
o Aniversario da FAACO e dos demais aniversariantes do mês. E aí musica e dança até a 
madrugada. 
 
2. ANIVERSARIO DA FAACO – 05 DE SETEMBRO DE 2018 
 
A FAACO comemorou no dia 05 de setembro 24 ANOS DE FUNDAÇÃO. Comemoramos a data 
durante o CIAC.  A referencia sobre esse evento  encontra-se registrada na pagina inicial do 
site da FAACO – www.faaco.org.br 
 
3. POSTAL SAÚDE – PROGRAMA DA MULHER 
 
As beneficiarias inscritas no “Programa Saúde da Mulher”, lançado em marco deste ano pela  
POSTAL SAÚDE, avaliam como muito satisfatório o atendimento voltado à prevenção e o 
rastreamento do câncer de mama, de colo do útero e das infecções sexualmente transmissíveis 
“ISTs”. 
Utilizem o site da POSTAL SAÚDE para conferir o balanço do programa. 
 
4. ACT/2018/2019 – Lei 8.529/92 
 
Os efeitos do ACT aos beneficiários da Lei 8529/92 já foram comandados na  competência 
SETEMBRO/2018 . A diferença (atrasados) referente ao mês de agosto/18 está sendo 
comandada e provavelmente será creditada durante o mês de OUTUBRO/18. O valor do 
reajuste foi de 3,61%. 
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 5. POSTAL SAÚDE – AÇÃO JUDICIAL 

 
Foi discutido em reunião durante o CIAC a definitiva proposição de ação referente ao 
CORREIOSSAUDE II sobre o sistema de cobrança aplicado. O Escritório Janot 
encaminhou para todas as Associações o assunto com a documentação necessária e a 
definição do prazo de envio. É necessário um trabalho efetivo em todas as nossas 
Associações. Enquanto isso continuaremos discutindo com o Escritório a possível 
alteração em alguns itens, que não inviabilizarão o trabalho porventura já efetuado. 
Lembramos que todas as duvidas poderão ser retiradas diretamente com o escritório  
com Drª Nathalia. 
 
6.  DIA NACIONAL DO IDOSO – 27 DE SETEMBRO 

 
 Apesar da Organização das Nações Unidas ter estabelecido 1º de OUTUBRO  como 
DIA DO IDOSO, no Brasil a data é comemorada no dia de São Vicente de Paula  
considerado “PAI DA CARIDADE” e Patrono de todas as Obras Sociais. Nascido na 
França em 1581 ele foi fundador  da Congregação da ‘MIS’ juntamente com Luísa de 
Marillac.  Esse é o motivo da comemoração do dia Nacional do Idoso em 27 de 
Setembro. 
 
7. POSTALIS 
 
Na segunda feira dia 03 de setembro os advogados do POSTALIS entraram com uma 
ação declaratória de ilegalidade com tutela de urgência contra a Fazenda 
Nacional/União, objetivando beneficiar todos os participantes do PLANO BD, com a 
exclusão das contribuições extraordinárias da base de incidência  do Imposto de Renda. 
O POSTALIS promete divulgar a decisão logo que ela seja proferida. 


