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1. ACORDO COLETIVO 2014/2015- GIP/CIP
A Empresa comandou para a Previdência (DATAPREV) os valores referentes a incorporação de
25% da GIP e da CIP em favor dos beneficiários da Lei 8529/92. Foram efetuados os pagamentos
dos meses de maio e junho. No beneficio de julho, os valores já estão devidamente corrigidos.
Relembramos que na verdade os valores atrasados referem-se apenas a quinquênio, anuênio,
etc., resultantes da nova composição salarial. Os atrasados já foram depositados nas contas
beneficio.
2. POSTALIS – CPI FUNDOS DE PENSÃO
A FAACO representada pelo seu Assessor Itamar Ribeiro participou de reunião no dia 10 de
agosto, em Brasília na sala da liderança do PPS (Anexo II, sala 23-T, ala A, Câmara dos
Deputados). Na reunião com a participação de 3 representantes da FUNCEF, 6 do Postalis e 3 do
gabinete da liderança foram discutidas estratégias e os primeiros requerimentos que devem ser
protocolados na CPI dos Fundos de Pensão.
Os primeiros nomes para convocação serão os citados em relatório do MPF e PREVIC,, que ainda
dependerão de aprovação pelos membros da CPI para depor. Provavelmente na próxima semana
haverá nova reunião para fundamentação dos convocados, documentação e elaboração das
perguntas aos depoentes. Vamos trabalhar muito e enfrentar muitos obstáculos para atingir nossos
objetivos.

3. XXV ENAC – GRAMADO/RS
Informamos que as inscrições normais para o XXV ENAC foram suspensas no dia 10 de agosto.
O site www.eventosvanserv.com.br/enac2015 continua ativo , entretanto novas inscrições só serão
concretizadas após verificação de disponibilidade de vaga. Continue tentando.
Você não pode ficar de fora!
4. POSTALIS - ESTATUTO
O Postalis comunica a seus participantes e assistidos que o Conselho Deliberativo, em sua 7ª
Reunião Ordinária, realizada no dia 05/8/2015, aprovou a versão final do Estatuto a ser
encaminhada para autorização da Previc.
O novo Estatuto e as modificações efetuadas estão disponíveis no site do Instituto e na portaria do
edifício-sede para consulta por 30 dias.
Mais informações acesse: http://novosite.postalis.org.br/comunicado-alteracoes-no-estatuto/

