Nº219

06

01

2016

1. POSTALIS – ESTATUTO
Informamos que o Novo Estatuto do Postalis foi aprovado pela PREVIC no último dia 17/12/2015.
Como preceitua a CGPC 23, de 06/12/2003, o Postalis efetuou a publicação e divulgação das
alterações no seu site e enviou por e-mail comunicação para as Associações de Aposentados,
Entidades Representativas e Sindicatos.
Segue link para consulta: http://novosite.postalis.org.br/comunicado-novo-estatuto-aprovado-pelaprevic/ . Neste link é possível acessar o DOU da publicação, o Novo Estatuto e um Quadro
Comparativo das alterações.
2. POSTAL SAUDE – RECADASTRAMENTO
Relembramos que o prazo final de recadastramento para pai e mãe será o dia 29/01/2016 (sexta
feira). Todas as instruções encontram-se disponíveis no site da Postal Saúde
www.postalsaude.com.br
3. DIA NACIONAL DO APOSENTADO - 24 DE JANEIRO DE 2016
O Dia Nacional do Aposentado neste ano de 2016 será um domingo. Recomendamos a todas as
nossas Associações de acordo com o documento anteriormente encaminhado, organizarem um
evento que possa agregar todos esses nossos colegas já afastados dos Correios e aqueles ainda
em exercício com um momento muito especial de reconhecimento a esses colegas que ajudaram
a construir os Correios e ainda oferecem seu valioso conhecimento para que essa casa seja
orgulho do Povo Brasileiro.
4. DESAPOSENTAÇÃO/REAPOSENTAÇÃO
A FAACO continua recebendo o material de adesão para uma nova ação coletiva de
desaposentação/reaposentação a ser protocolada em março. Como no último processo houve
solicitação do Juiz, de fornecimento individual de autorização, recomendamos que no material
dessa nova ação para março já seja usado o mesmo formulário e encaminhado junto com a
documentação de cada associado participante.
5. CONREP 78 – JOAO PESSOA/PB
Relembramos que o CONREP 78º está com suas inscrições aberta através do site
www.eventosvansev.com.br/conrepparaiba.Alguns
Presidentes/Delegados
ainda
não
concretizaram suas inscrições, devendo fazê-lo o mais rápido possível. Informamos ainda que o
CONREP em questão encontra-se aberto para convidados conforme explicações na lâmina
correspondente.
6. XXVI ENAC – MANAUS/AM
Relembramos que as inscrições para o XXVI ENAC encontram-se abertas através do site
www.eventosvanserv.com.br/enac2016 . Informamos ainda que a cada mês é reduzida a
quantidade de parcelas tornando portanto mais elevados os valores das respectivas parcelas.
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