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1. ACORDO COLETIVO 2014-2015 – GIP
Conforme a cláusula 63, do ACT -2014-2015, a empresa está incorporando aos salários 25% do valor da
Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP). Significa que parte da GIP está incorporada aos salários,
tendo reflexos no anuênio, na hora extra, em adicionais e demais verbas calculadas em cima do salário base.
No contracheque de cada um, a gratificação perde um pouco de valor, mas vai se transformar em salário.
Em 2016, nova parcela da GIP será incorporada.
Aos beneficiários da Lei 8529/92 o procedimento deverá ocorrer de forma idêntica.
2. ESCRITÓRIO JANOT – NOVO ENDEREÇO
O escritório Janot que atende juridicamente a FAACO e suas Associações encontra-se em novo endereço
mencionado abaixo:
SIG Quadra 1 lotes 495,505 e 515, Ed.Barão do Rio Branco, Salão 3 Zona Industrial Cep-70.610-410
Informamos que os telefones permanecem os mesmos Tel. (61) 3327-2277 Fax (61)3327-3311 Cel(61)8407-9377.
3. DESAPOSENTAÇÃO
Informamos mais uma vez que os documentos necessários para ação de desaposentação devem estar no
escritório Janot impreterivelmente até o dia 08/07. O escritório deverá impetrar ação coletiva referente a
todos os associados que enviarem a documentação dentro desse prazo.
4. POSTALIS – EQUACIONAMENTO DO DEFICIT
A FAACO representada pelo assessor Itamar Ribeiro participou de reunião na ANAPAR com as demais
entidades de defesa dos empregados dos Correios no dia 24 de junho. É necessário que possamos (todas
as associações) apresentar até o dia 07/07 sugestões de temas para inclusão na pauta de fórum a ser
realizado com a ANAPAR e demais entidades.
5. XXV ENAC – GRAMADO/RS
A) Os valores referentes aos pacotes para o XXV ENAC em Gramado/RS serão mantidos até o dia
31/07. A partir do dia 1º de agosto deverá acontecer um reajuste em torno de 6%
B) Recomendamos aos inscritos no XXV ENAC encaminharem urgente para a VANSERV, no
e-mail receptivo@vanserv.com.br as informações referentes aos voos de chegada e
saída (retorno) em Porto Alegre para que possamos executar o logística dos transfers para Hotel
em Gramado
C) As inscrições permanecem abertas através do site www.eventosvanserv.com.br/enac2015
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