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1. DIA DOS PAIS 

Pai não tem dia, Pai é para sempre, mesmo assim a FAACO homenageia a todos os Pais 

que comemora  o seu dia no próximo domingo dia 08/08 com os versos do poema 

“Querido Velho” publicado pela Editora Vivara em 2021 no livro Poesia Livre – Seleção 

poesia brasileira 

“E sinto agora, mais que tudo, um grande coração 

Pulsando forte, de emoção,  sempre por mim 

Fostes gigante, sempre grande no ideal 

Junto a minha mãe, razão do teu amor mais belo 

Se pareceste, às vezes figura distante, irreal 

Sois meu pai amigo....Meu querido velho” 

2. CORREIOS 

     Terminado o recesso Parlamentar o debate sobre a privatização dos Correios retorna 

a Câmara. Com o apoio do Presidente da Câmara Arthur Lira o Governo  espera uma 

vitória, embora como prevê a Constituição de 1988 é a União que deve manter os 

Serviços Postais. Existe a previsão para votação em sessão no dia 05/08. Continuemos 

lutando junto aos Parlamentares para que o PL-591 não seja aprovado.  

3. POSTALIS 

Com a ajuda dos Representantes da FAACO no GRUPO DE TRABALHO/POSTALIS 

(Aparecido/UNACOB e Laerte/AAPSC) apresentamos em anexo  o informativo nº 02 

/Modelo Previdenciario/Postalis 
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INFORMATIVO Nº 02/ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIA/POSTALIS 

Dando sequência as informações sobre a Estratégia Previdencial/POSTALIS, 

conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo no dia 16.07.2021, neste 

comunicado iremos apresentar o CRONOGRAMA que nos foi informado na 

reunião do dia 22.07.2021 no que diz respeito ao PROCESSO DE 

MIGRAÇÃO PARA O PLANO CD. 

Essa proposta é uma prática que vem sendo adotada no mercado de 

previdência privada que é uma forma dos patrocinadores (no nosso caso os 

CORREIOS) de minimizar ou não serem responsabilizados 

(pecuniariamente) por possíveis perdas financeiras que possam ocorrer. 

No Plano de Benefício Definido (PB), como há compromisso de pagar um 

valor de benefício ao aposentado e pensionista, caso o patrimônio do 

Plano não seja suficiente para honrar esse compromisso, é contabilizado 

um déficit. O referido déficit é pago paritariamente, portanto, a 

PATROCINADORA é responsável por 50% do déficit. 

Ao oferecer um PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD), que não traz 

qualquer garantia de valor do benefício concedido, portanto, esse 

compromisso da Patrocinadora acaba. 

O risco da insuficiência patrimonial é todo do participante, do assistido e 

pensionista que optarem pela migração. 

Não devemos nos iludir que o Plano de Contribuição Definida (CD) não 

gera "déficits". 

A FAACO, através dos seus representantes designados continuaram a 

participar das reuniões com o objetivo de buscar a proteção dos interesses 

dos aposentados e pensionistas, não descartando outras medidas que 

julgarmos pertinentes. 



Segue abaixo o Cronograma divulgado pelo POSTALIS para a 2ª Etapa – 

MIGRAÇÃO PARA O PLANO CD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No próximo dia 05.08.2021 deverá ocorrer reunião do Postalis com os 

membros do Grupo de trabalho das Entidades Representativas. 

Definir premissas do novo plano CD (DGP/GGP): 07/07/2021 

Propor regulamento novo plano CD (Mercer): 20/07/2021 

Levantar alteração regulamento do plano PBD para migração (Mercer): 
20/07/2021 

Validar regulamento plano CD e alteração PBD (CI GGP): 28/07/2021 

Emitir pareceres internos (GJU, GCC e GRI):  04/08/2021 

6) Elaborar Voto DGP: 09/08/2021 

 DEX: pautar em 11/08/2021 para deliberar em 16/08/2021 

 COD: pautar em 24/08/2021 para deliberar em 31/08/2021 
7) Encaminhar ao Patrocinador Correios por carta (DGP): 31/08/2021 

 Conjunto de documentos para deliberação do 
Patrocinador 

8) Aprovações externas 

Correios (Diretoria e CA): 15/10/2021 
 SEST/ME: 15/12/2021 

 PREVIC: 15/02/2022 
9) Preparar documentos e comunicação de adesão (GGP/GCR): 

15/04/2022 

10) Período de adesão:  até 30/06/2022 (60 dias) 
11) Avaliar migração e segregar massas de participantes 

(GGP/Mercer): 31/07/2022 

12) Implantar novo Plano CD (Postalis): 01/08/2022 
 


