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1. 24 DE JANEIRO – DIA NACIONAL DO APOSENTADO
Voltamos a insistir com todas as Associações com relação as comemorações referentes ao Dia Nacional do
Aposentado. Chamamos atenção com relação ao parágrafo 1º da clausula 2 do ACT- 2015/2016 que tem a seguinte
redação; “Incluir o dia 24 de janeiro Dia do Aposentado (a) no calendário da ECT, desenvolvendo atividades alusivas a
data no âmbito da Administração Central e Diretorias Regionais e também à carta da ACT-2110/2015 – GSAO/DESAU
de 04 de dezembro de 2015 que indica que as ações para esse evento devem ser realizadas por meio do Programa
Escolhas ,com o apoio e parceria dos Programas do Bem Estar no Trabalho, Sustentabilidade Social e Viva Melhor.
Para o enriquecimento da ação ,a DR poderá buscar parcerias internas e externas com órgãos e Instituições
relacionadas à questão dos aposentados e dos idosos, como por exemplo: Postalis, Postal Saúde, Associações dos
Aposentados , Secretaria do Idoso, Universidade de Terceira Idade, ONGs, dentre outras.
Temos recebido informações de algumas de nossas Associações que a Empresa (Diretoria Regional) não tem nada a
oferecer nem sequer o espaço, o que nos parece um descumprimento ao acordado e acima de tudo um desrespeito
àqueles que entregaram a sua vida laboral em beneficio da construção dos Correios do Brasil. Recomendamos que
cada Associação elabore um relatório detalhado dos acontecimentos, positivos ou negativos para que possamos discutir
o assunto no Fórum competente.
Favor encaminhar o relatório em questão para a FAACO, até o dia 12 de fevereiro.
2. POSTAL SAUDE- INCONSISTÊNCIA NOS BOLETOS COM VENCIMENTO EM JANEIRO
Repetimos nota anteriormente encaminhada, solicitando a divulgação maciça do assunto.
A POSTAL SAÚDE informa que houve uma inconsistência na cobrança dos boletos com vencimento para 14 de janeiro
de 2016. Identificamos que todos os boletos com vencimento para essa data estão com problemas.
A orientação é gerar a segunda via do boleto pelo site, já com os valores corrigidos, em
www.postalsaude.com.br/aposentados e clicar em Emissão de 2ª via de boleto.
Para aqueles que já efetuaram o pagamento do boleto, o valor será creditado em conta no próximo vencimento. Caso
não tenha débito em folha, o valor poderá ser descontado da próxima despesa ou por meio de solicitação de devolução e
poderá ser creditado em conta corrente.
A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PODE SER FEITA ATRAVES DO TEL 0800 888 8116 (CENTRAL DE
ATENDIMENTO POSTAL SAUDE)
3. POSTAL SAUDE II - ATENDIMENTO
Estamos recebendo de todo o Brasil reclamações com relação ao atendimento médico previsto no Plano
CorreiosSaúde , administrado pela Postal Saúde. A suspensão dos serviços tem ocorrido nos últimos meses de forma
sistemática e quase na totalidade por falta de pagamento aos conveniados. Os valores para manutenção do ano com
certeza estão contidos em orçamento previamente aprovado , entretanto esses pagamentos não estão ocorrendo por
falta de repasse sob responsabilidade da patrocinadora . Recomendamos a todas as associações vigilância cuidadosa
com relação a esse assunto, enviando rapidamente para a FAACO relatório dessas situações para que possamos
acionar os organismos competentes buscando a solução e consequente manutenção do sistema medico que é de vital
importância para a família Ecetista(ativos e aposentados).
4. CONREP 78 – JOAO PESSOA/PB
O CONREP 78º a realizar-se no período de 16 a 20 de março em Joao Pessoa na Paraíba, tendo como base o Hardman
Praia Hotel continua com suas inscrições abertas, inclusive com alguns presidentes/ Delegados ainda sem efetuarem as
suas respectivas inscrições. Chamamos a atenção sobre a necessidade dos representantes da associações se fazerem
presentes na reunião do Colegiado, tomando parte de todas as decisões a serem definidas.
Usem o site www.eventosvanserv.com.br/conrepparaiba e efetuem suas inscrições.
5. XXVI ENAC – MANAUS/AM
Relembramos que as inscrições para o XXVI ENAC em Manaus no período de 09 a 13 de novembro permanecem
abertas. Recomendamos acessar p site www.eventosvanserv.com.br/enac2016 . e fazer rapidamente a sua inscrição o
que permitirá o pagamento em maior quantidade de parcelas.
Inscrevam-se!
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