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1. CONSIGNADOS
Os aposentados utilizam em grande escala o empréstimo consignado, o que reduz 
sensivelmente o seu beneficio pelo pagamento das parcelas. Muitas vezes os 
empréstimos efetuados são para ajudar filhos desempregados ou adquirir algum bem 
também para esses filhos. Nesse momento de pandemia  existe um trabalho da CNAPI 
na busca da suspensão de cobrança por período de quatro meses permitindo assim que 
esses aposentados tenham mais disponibilidade para atravessar esse período difícil.  
Tem um Projeto de Lei que já foi votado no Senado e  encaminhado para a Câmara para 
definição do assunto. Embora existam aposentados que não utilizam esse empréstimo e 
outros  que  não desejam essa suspensão pois o seu maior sonho é acabar o mais rápido 
possível com o desconto, a quantidade dos que esperam esse “refresco” é muito grande. 
O projeto teve decisão positiva no Senado e agora precisa ser votado na Câmara, sendo 
encaminhado finalmente para sanção do Presidente.

2.  14º  BENEFÍCIO PARA APOSENTADOS

Também em face da pandemia o 13º dos  Aposentados foi adiantado, nada restando a 
receber ao final do ano. Foi encaminhado um Projeto para que excepcionalmente neste 
ano de 2020 fosse criado um salário extra (14º)  para atender as necessidades desses 
grande contingente de Aposentados que está perto de 35 milhões. A proposta está para 
ser votada no Senado Federal. Vamos acompanhar  o  assunto.

3. POSTAL SAUDE

Realizada pela Postal Saúde eleições para escolha de um representante dos beneficiários 
na Assembleia Geral da Caixa de Assistência. A FAACO  e diversas organizações de 
defesa dos trabalhadores posicionaram-se contrariamente ao assunto surgido com a 
mudança do Estatuto e em detrimento de todos os participantes. A eleição ocorrida, 
além de tudo, em um momento  de pandemia não podia deixar de apresentar o 
resultado que ocorreu. São 123.390 participantes eleitores e apenas 714 deles 
exerceram o direito de voto elegendo o representante com 475 votos  ou seja , 
percentualmente 0,58% . É óbvio que esse numero não representará a vontade dos mais 
de 120.000 beneficiários.   
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4. POSTALIS ELEIÇÕES
As eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalis estarão sendo                                                                                                                        
realizadas no período de 13 a 21 de julho. Poderão  exercer o direito de votar 
todos os participantes do Instituto. Para que isso aconteça é necessário tirar a sua 
senha. 
Como proceder:
Acesse o sistema Eleja (https://postalis20.eleja.com.br/);
No canto superior direito, clique em “Vote Aqui”;
Clique no botão “Gerar Senha”;
Preencha os campos com as informações solicitadas;
Clique em “Gerar Senha”;
Leia atentamente as informações nas telas seguintes e clique em “Concordar”;
Escolha a forma como quer receber a sua senha (e-mail ou SMS);
Clique novamente em “Gerar Senha”.

5.  POSTALIS II
Ao exercer seu direito de voto a FAACO recomenda que escolha: 

CONSELHO DELIBERATIVO
CHAPA 179 –“A FORÇA DO PARTICIPANTE“
TITULAR-JORGE GOBBI  E  SUPLENTE GENILTON MACEDO
CHAPA 193 – “POSTALIS DE TODOS “
TITULAR – MARCOS PAULO DA SILVA PAIM  E  SUPLENTE – MARIO FERRAZ 
MARTINEZ 
CONSELHO FISCAL 
CHAPA 174 – “CUIDAR, FISCALIZAR PARA O NOSSO FUTURO”                      
TITULAR – GERALDO DE JESUS FRANÇA E  SUPLENTE – AMANDA GOMES 
CORCINO GARCIA

A recomendação deve-se a necessidade urgente de colocarmos nesses postos 
colegas preparados ´para exercer o trabalho sempre com o fito de recuperar o 
Instituto e usar sempre de transparência. Precisamos realmente de um 

Postalis que venha a nos oferecer quando da nossa aposentadoria a 
continuidade em nossa vida e da vida de nossa família  com a qualidade 
almejada.

XXX

https://postalis20.eleja.com.br/

