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1. POSTAL SAÚDE – ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS BOLETOS PARA APOSENTADOS -
COMPETÊNCIA JANEIRO/2020

A Postal Saúde informa que, devido à implementação do novo custeio, que resultou em contratempos 
operacionais, houve atraso na disponibilização dos boletos dos beneficiários aposentados, tanto no site 
como na entrega via Correios, referentes à competência de janeiro de 2020.
Diante disso, a data de vencimento será alterada para o dia 14/02/2020, podendo ser efetuado o 
pagamento até o final do mês, sem acréscimo de encargos, de acordo com as instruções bancárias no 
corpo do documento.
A Postal Saúde informará quando os boletos estiverem disponíveis no site da Operadora.
Em caso de dúvidas, o aposentado também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao 
Beneficiário, pelo 0800 888 8116.
A nota foi publicada no site da Operadora.
Atraso na disponibilização dos boletos para aposentados - competência janeiro/2020

2. ESCRITÓRIO JANOT

Em 1997, A Advocacia Janot juntamente com a FAACO ajuizou Mandado de Segurança em face da ECT, 
garantindo o retorno dos nossos associados aos quadros da ECT, em razão do entendimento de que a 
aposentadoria não extingue o contrato de trabalho, tendo o desligamento dos empregados, naquela 
época, se dado por meio de um ato ilegal.
A fim de atualizar os dados dos associados que integraram o mandado de segurança que ainda se 
encontra no STF, solicitamos que contatem  os associados que tenham se desligado da empresa por 
Programas de Demissão Voluntária (PDIA/PDV), e solicitem o encaminhamento para a Associação de 
cópia dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho que em seguida deverão ser encaminhados ao 
Escritório Janot. O Escritório Janot agradece e se coloca a disposição para esclarecimentos que se façam 
necessários.

3. CONREP ATIBAIA/SP

Encontram-se abertas as inscrições para o primeiro CONREP  do ano 2020. O CONREP acontecerá em 
Atibaia e as inscrições poderão ser efetuadas através do site www.eventosvanserv.com.br/conrepatibaia.
Recomendamos que as inscrições sejam efetuadas o mais rápido possível e relembramos que o Conselho 
Fiscal deve estar presente um dia antes (10/03) e essas despesas serão de responsabilidade da FAACO. 
Informamos ainda que é muito importante a presença dos Presidentes/Delegados para discussão de todos 
os assuntos que ali serão tratados e de interesse dos aposentados e pensionistas.

4. 1 º SEMINÁRIO PECOBAN

Será realizado no período de 14 a 17 de maio o primeiro seminário PECOBAN (PETROBRAS, CORREIOS E 
BANCOS PUBLICOS) . As inscrições estão sendo efetuadas através da COBAP acessando o site 
www.cobap.com.br  (entra em COBAP SECRETARIA DE VIAGENS, depois em 1º seminário PECOBAN e 
inscreve-se), e para mais informações entrar em contato com a secretaria da COBAP (61) 3326 - 3168
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