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1. POSTALIS 
A  convite do Interventor  foi realizada na manhã do dia 23/04 na Sede do Postalis uma reunião 
objetivando apresentar as principais realizações e resultados ocorridos durante a intervenção desde o 
principio  em outubro de 2017 até a presente data . O interventor apresentou os dados abaixo: 
- Recuperação de investimentos = RS102,5 milhões sendo RS 74,8 do BD e RS 27 do Postal Prev           
- Baixa em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, em torno de 850 milhões gerando um forte 

impacto na precificação 
- Redução do quadro de pessoal em cerca de 40% da despesa  
- Redução com contratos de terceiros, aproximadamente 9 milhões em 2018 
 -    Todas essas  ações resultaram numa redução na  despesa em torno de R$90 milhões.  
Foi colocada ainda as grandes mudanças na governança e gestão com a manualização de todos os 
processos que resultam em blindagem contra a corrupção e fraude no patrimônio provocando portanto a 
reabilitação do Postalis no Mercado Financeiro. 
O Interventor atendeu ainda as questões formuladas por todas as Organizações presentes como FAACO  e 
suas Associações, Sindicatos, , Representantes dos Correios ADCAP e outros.  
Finalmente discerniu sobre ações conta o BANCO BNY MELLON  bem como discussões com o Correios 
quanto ao pagamento da RTSA. 
As informações aqui constantes são informativas para todos os associados da FAACO através das suas 
Associações Regionais. 

 

2. CONGRESSO EM GOIÁIS 
A FAACO  e os Conselheiros que a representam na Confederação (Pedro Alcântara/SC e Valdemir 
Almeida/PB) participaram do Congresso em Goiás sob responsabilidade da COBAP e da FAAPEGO durante 
os dias 25, 26 e 27/04. No referido Congresso além de várias palestras foi discutido na plenária os 
principais assuntos referentes a Reforma da Previdência e ainda estratégias com relação a MP-871 que 
trata de vários assuntos referentes ao INSS, boa parte deles interferindo desastrosamente na manutenção 
da Confederação, Federações e Associações. A MP-871 deverá ser discutida e posta para aprovação no 
próximo dia 07 de maio necessitando portanto de uma forte articulação no sentido de não aprová-la ou 
modificá-la. Todos foram convidados a levantar essa bandeira e irem a luta.  
 

3. CORREIOS/PRIVATIZAÇÃO 
     A discussão sobre a privatização dos Correios já vem de muito tempo e nos últimos dias tornou-se o 
grande ”prato“ da grande mídia. Já falamos sobre esse assunto... já visitamos os Parlamentares.....já 
efetuamos textos , enviamos cartas para Ministros e tudo mais. Entretanto agora precisamos  mais do que 
nunca estarmos unidos na defesa dessa Organização que tem mais de trezentos e cinquenta anos servindo 
exemplarmente ao povo brasileiro. Precisamos estar juntos mostrando a todos que o Correio Brasileiro 
precisa ser Público  e Estatal, guardião da sua história de ontem hoje e sempre. Os Correios estão ai para 
servir ao Brasil. Precisamos estar juntos com o Presidente dos Correios o General Juarez para mostrar a 
capacidade da Empresa e de seus empregados em fazer o melhor. 
.(Em anexo vídeo do presidente falando sobre o assunto) 
                                                                            xxx 


