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1. POSTALIS 
 
O Instituto informa que o Boletim Postalis em Número foi atualizado com as informações de dezembro de 
2018.  O Boletim “Postalis em Números” apresenta dados da gestão como a locação da carteira de 
investimento, volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do patrimônio, reservas 
matemáticas e rentabilidade dos planos de beneficio. Para saber mais acesse:  https://goo.gl/yN2AQs 

 

2. POSTALIS II 
 
A FAACO e as Associações Regionais  estão sendo convidadas para participar de reunião a ser realizada na sede 
do Postalis em Brasília no dia 23/04/19 da 9:30h às 13:00h. O assunto da reunião será apresentação das 
principais ações (inclusive resultados) realizadas durante o atual processo de intervenção. 
Na ocasião serão também abordadas as perspectivas para o plano BD  (PBD). 
Como esta Presidência  estará participando no período em Congresso da COBAP em Goiás com reuniões de 
COREF e CODEL, indicamos para representar a Federação o Presidente da ABRACO e Vice Diretor Social da 
FAACO Walter Lourenço da Cunha. Recomendamos a todos a participação na referida reunião. 
 

3. REUNIÃO  BRASILIA 
 
Atendendo a convite do pessoal chamado 1712 estaremos participando em Brasília de reunião no Congresso 
Nacional no Gabinete do Deputado Enéias. Os assuntos a tratar serão: Restruturação dos Correios, Postalis, 
Postal Saúde e o PLC-06/2002. Na oportunidade estaremos também visitando alguns Gabinetes na Câmara e 
no Senado tratando dos mesmos assuntos. 
 

4. POSTAL SAUDE 
 
Seguindo o acertado entre Postal Saúde e FAACO foi registrada na sede da ARACT em São Paulo na terça-feira 
dia 02 de abril reunião com a presença da Postal Saúde e toda a Diretoria da Associação. Relembramos o 
compromisso da Postal Saúde em efetuar uma reunião mensal em cada uma das nossas Associações Regionais. 
Essas reuniões são o momento ideal para que sejam colocadas todas as dificuldades Regionais com o 
atendimento da Operadora e  ai sejam  tomadas as atitudes necessárias para a melhoria da qualidade do Plano 
como um todo. 
 

5. ENAC  XXVIII MACEIÓ/AL 
 
Permanecem abertas as inscrições para o XXVIII Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios a ser 
realizado no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2019 na cidade de Maceió/AL, tendo como base 
o HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA . O Encontro Nacional desse ano terá características muito próprias com festas 
temáticas preparadas a caráter e com magia especial pois estaremos comemorando ali os 25 anos de fundação 
da FAACO. 
Você não pode faltar! inscreva-se, através do site  www.eventosvanserv.com.br/enac2019                                  
e venha comemorar conosco as BODAS DE PRATA da Federação. 
 
                                                                                       XXX 
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