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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1- A primeira parcela do décimo terceiro salário do INSS, já encontra-se

disponível para consulta no extrato bancário e site do INSS. A parcela

será paga juntamente com o benefício de referência abril/2022, com

previsão de pagamento dentro do calendário de recebimento dos

aposentados e pensionistas.

2- A primeira parcela do décimo terceiro salário do Postalis, esta previsto

o pagamento para o mês de junho/2022.

3- Já iniciamos os preparativos para a realização do ENAC/2022, que

será realizado em Belo Horizonte/MG. Estamos em fase de pesquisas de

valores de hotéis, transportes para os participantes do evento e outros.

Assim que concluirmos as pesquisas, estaremos divulgando para as

Associações.

4- Conforme aprovado na reunião do 95º CONREP, a FAACO esta

apoiando a candidatura do Sr. Jose Olibério Alves, Presidente da AAC, na

eleição do Postalis para a vaga de Conselho Fiscal.

5- Em 18 de abril de 2022, foi encaminhado o Ofício – FAACO 13/2022

ao Presidente do Postalis, pedindo informações sobre um FND – Fundo

Nacional de Desenvolvimento, isto ocorreu em 1986, quando usou os

recursos de Entidades Fechadas de Previdência Privada (EFPPS), como

patrocinadores públicos, estatuais ou federais. Na ocasião os Fundos de

Pensões foram obrigados a aplicar 30% das suas reservas técnicas, em

títulos federais com taxas de 6% ao ano e corrigidas pela Obrigação do

Tesouro Nacional (OTN). Como esses recursos estão sendo recuperados
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conforme à ação da ABRAPP, nº 910123902-3 na 23ª Vara Federal do

Rio de Janeiro/RJ, de 1991, para obter a correção desses títulos e,

finalmente, após 30(trinta) anos, e agora em novembro de 2021, com o

insucesso judiciário em todas as instâncias, o governo federal, cedeu

um acordo procedendo o equacionamento e pagamento dos valores em

precatórios, porém sem data definida.

Anexo ofício nº 08.09-OF 2022-084. Presidência/GJU – Gerência

Jurídica, recebida do Presidente do Postalis – Sr. Paulo Humberto

Cesar de Oliveira.
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