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1. POSTAL SAUDE  

A  ação da FAACO nº0000421-51.2021.5.10.0001,  para que possamos ter ideia do 

trabalho e da demora hoje já tem 1564 Páginas e até o momento mesmo com insistência 

do escritório Janot não temos uma  decisão definitiva do TST. É importante que as 

decisões sobre o assunto sejam tomadas antes do final desse mês para que possamos 

encontrar alternativa que atinjam os Aposentados dos Correios. É importante também 

para aqueles que pretendem mudar para um Plano Privado que a portabilidade seja 

solicitada antes do desligamento da  Postal Saúde. 

2. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022 

  Aconteceu hoje pela manhã reunião no TST com as Federações que representam os 

trabalhadores dos Correios para discussão sobre o Act- 2021/2022. Essa é a primeira 

reunião sendo que acontecerá uma segunda com os Representantes dos Correios e 

finalmente a última com Correios, Federações e TST para definição do dissidio coletivo. 

Esperamos que prevaleça o bom senso e sejam recuperadas as 79 claúsulas de benefícios 

aos Empregados dos Correios, incluindo-se ai o Plano de Saúde para os Aposentados. 

3. POSTALIS 

O trabalho executado pelos nossos Representantes no Grupo de Trabalho do Postalis 

(Aparecido-UNACOB e Laerte-AAPSC)  sempre em  defesa dos Aposentados e 

Pensionistas é incessante. Está sendo discutido inclusive com parceiros importantes 

aquilo que acreditamos ainda podemos salvar, como seja o pagamento ( inclusão) da 

RTSA no Plano apresentado pelo Postalis. É um serviço executado com muita garra pelos 

nossos companheiros visando proteger todo o universo de participantes, assistidos e 

pensionistas do Instituto Postalis. Temos ainda o apoio do atuário Bruno Sardinha com 

análise de possíveis ações que possibilitem as nossas vitórias. Vamos seguir em frente 

sempre esperançosos que  possamos vencer todos os obstáculos salvando o que ainda 

pode ser salvo. 

“O trabalho e um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe” 

(Murillo Cintra de Oliveira Margarida) 
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