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INFORMAÇÕES CONREP 95º DA FAACO

1- Nos dias 06 e 07 de abril/2022 foi realizado o 95º CONREP, no Hotel

Dan Inn Planalto, no centro da cidade de São Paulo. O Presidente da

FAACO, Antonio Henrique Fernandes, recebeu pela manhã, os

representantes das Associações, entre Presidentes, Vice-Presidente

Delegados e representantes do Conselho Fiscal.

O primeiro dia do evento teve início com a execução do Hino Nacional,

seguido das boas-vindas do Presidente Fernandes a todos os

participantes. Ele destacou o seu compromisso de dar continuidade ao

trabalho realizado por seu antecessor, Jesuíno de Carvalho Caffé Filho,

seu empenho em atender a todas as Associações e disse contar com o

imprescindível apoio de todas, na defesa dos direitos dos aposentados e

na resolução dos diversos problemas que se apresentam. Na sequência

foi prestada uma homenagem, em vídeo, ao ex-Presidente da FAACO,

Jesuíno, que faleceu recentemente.

A Vice-Presidente da ARACT-SP, Ana Maria Federico Paranhos, no

exercício da presidência, também saudou e agradeceu a presença dos

participantes como anfitriã da cidade que sediou o evento.

O encontro contou com a participação do Presidente do Postalis, Paulo

Cesar de Oliveira, que fez um resumo sobre sua gestão frente ao Órgão,

falou do cenário que se apresenta atualmente, quanto aos pagamentos

dos benefícios aos aposentados participantes do Instituto e sobre as

ações movidas contra o BNY Mellon e o pagamento da RTSA e que a

decisão judicial final, será acatada pela Direção dos Correios.
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Ele esteve acompanhado do Diretor de Gestão Previdencial, Carlos

Alberto Zakert e de Karina Dantas, Gerente de Relacionamento, ambos

do Postalis. O Presidente do Postalis declarou que, esta sendo

estudado uma nova carteira de empréstimo para os participantes.

Foi disponibilizado telefone exclusivo para contato dos Presidentes com

a senhora Karina – Gerente de Relacionamento, para atender

solicitação imediata aos pedidos dos aposentados.

O Presidente do Postalis também respondeu aos questionamentos e

dúvidas dos representantes das diversas Associações de Aposentados.

Perguntado sobre o pagamento da 1ª parcela do 13º salário, pelo motivo

do TAC, em andamento, respondeu que será pago na folha de

junho/2022.

No período da tarde, houve a participação do Gerente Regional de São

Paulo da Postal Saúde, Marcelo Patrocínio, que falou da sua

experiência frente à operadora dos planos de saúde e ouviu os

questionamentos, debates e queixas sobre os valores das mensalidade,

que deixaram de contar com a paridade no pagamento por parte dos

Correios, outras perguntas que não foram respondidas, o representante

da Postal Saúde, estará encaminhando para a Administração Central e

será respondida em outras oportunidades, por fugirem da sua

competência.

O Presidente da ACEGO – Ademir Antonio Loureiro, foi o portador da

carta para a Deputada Federal – Adriana Ventura, DD. Relatora da

Comissão de Seguridade Social e Família, que altera a Lei

Complementar Nº 109 de 29 de maio de 2001.
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Na sequência da programação, houve a posse do Conselho Fiscal da

FAACO, para o triênio 2019/2022, atrasada pelo motivo da pandemia. O

Conselho apresentou relatório financeiro da FAACO, do período

2020/2021, que foi aprovado pelo Colegiado presente na reunião.

No segundo dia houve a apresentação do Dr. Fabio Janot do escritório

de Advocacia Janot, que falou sobre o andamento das ações e pedidos

de liminares impetradas contra a Postal Saúde e as dificuldades nos

julgamentos favoráveis, por parte dos juízes, o que obriga o envio dos

processos para instâncias superiores, sem prazo para julgamento.

Houve também a eleição para o local onde será realizado o próximo

ENAC – Encontro Nacional dos Aposentados, cuja à disputa foi feita

entre as cidades do Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG. Sendo Belo

Horizonte eleita pela maioria dos votos. Neste mesmo ENAC, também

deverá ser realizada a eleição do novo Presidente e de mais membros

da Diretoria da FAACO, para o triênio 2022/2025 e também a entrega

da medalha Paulo Bregaro.

Foram formadas quatro Comissões, compostas pelos representantes

das Associações. As Comissões propostas e aprovadas foram:

Comissão Grupo de Trabalho-Postalis, Comissão Grupo de Trabalho-

Jurídico, Comissão Grupo de Trabalho-Saúde e Comissão Grupo de

Trabalho-Político.

Não havendo outras questões a serem tratadas, deu-se por encerrado o

CONREP por volta das 12h30, do dia 07/04/2022, para que os

participantes pudessem retornar às suas bases.
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Futuramente, iremos divulgar vídeos e áudios oficiais do evento, através

dos nossos meios de comunicação da FAACO.

ELEIÇÃO DO POSTALIS 

2- O Postalis está em processo eleitoral para eleição dos cargos de

Conselho Deliberativo (1 vaga), Conselho Fiscal (1 vaga) e seus

respectivos suplentes. A relação das chapas registradas, será divulgada

no dia 18/04/2022.

A partir da publicação da lista de inscrições registradas, as chapas de

candidatos inscritos poderão ter sua candidatura impugnada, no prazo

de até 48 horas, pelos candidatos e eleitores, de acordo com o

calendário eleitoral. As chapas homologadas serão divulgadas, no dia

11/05/2022 e o período de votação será de 17/05 a 23/05/2022. A

votação será de forma virtual, e outros procedimentos serão divulgados

através de link, que será futuramente enviado.




