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1. POSTAL SAUDE
A FAACO participou de reunião com o Presidente da Postal Saúde Ariovaldo Câmara em
Salvador (18/10), convidando a Associação local ABAICT também para participar. Foram
tratados assuntos de caráter geral referente a Postal Saúde bem como situações especificas
de fechamento de hospitais , clinicas e outros conveniados nos diversos Estados. Os colegas
da Associação colocaram também as suas dificuldades e finalmente foi solicitado ao
Presidente Ariovaldo a melhora no sistema de comunicação em geral e especificamente
com a Federação dos Aposentados e suas respectivas Associações Regionais.
2. ESCRITÓRIO JANOT
Estamos vivendo um momento de muita dificuldade na manutenção dos direitos dos
Aposentados, dos Pensionistas e dos Trabalhadores dos Correios em geral. O Escritório Janot
já disponibilizou duas ações coletivas que serão executadas ; a primeira para solucionar a
forma como estão sendo formatadas as mensalidades cobradas aos beneficiários do Plano
Correios Saúde II e a segunda em busca da não cobrança do Imposto de Renda nos valores
equacionados do Postalis e a respectiva devolução dos já cobrados.
Além dessas ações já disponibilizadas existem outras ações que serão disponibilizadas
diretamente pelo escritório e que publicaremos de forma escalonada nos “Na Quarta”. Neste
“Na Quarta” estamos comunicando que a área trabalhista do Escritório Janot encontra-se a
disposição para ajuizar ação que venha corrigir o desconto previdenciário no adicional de
férias. Lembramos que podem ingressar nessa ação os trabalhadores que ainda estão em
exercício na ECT ou que se aposentaram nos últimos dois anos. Recomendamos aos
interessados procurarem a sua associação que acionará o escritório pelo telefone (61) 34413600 ou (61)98407-9377.
Nos próximos "Na Quarta” por intermédio das suas Associações estaremos divulgando cada
uma das ações que o escritório está debruçado para atendimento a todos os associados.
3. REUNIÕES
Em atenção a várias solicitações dos nossos Presidentes estamos estudando a possibilidade
de efetuar uma reunião da Federação em Brasília após a eleição, mas precisamente nos
primeiros dias de novembro. Comunicaremos a todos logo que fique definida essa possível
reunião.
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