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1.POSTALIS 
 
A edição 79 do jornal do Postalis já esta disponível no site do Instituto 
http://novosite.postalis.org.br/jornal-do-postalis/ Nesta edição encontraremos informações 
sobre o equacionamento do Plano BD que deverá ser implantado a partir do final de maio no 
contracheque dos Participantes e Participantes Assistidos. Também serão encontradas 
informações sobre os membros da Diretoria Executiva recém empossados bem como 
informações sobra as eleições para Diretor Administrativo-Financeiro. No jornal está a 
divulgação também sobre o prazo de recadastramento de pensionistas e o resultado da 
pesquisa de satisfação 2015. 
 
2. ELEIÇÕES POSTALIS II 
 
O período de votação para eleição de Diretor Administrativo-Financeiro do Postalis é 16 a 27 de 
maio, e reiteramos a necessidade de ampla divulgação para que tenhamos o maior número de 
eleitores exercendo o seu direito de voto. Relembramos que o Colegiado da Federação escolheu 
por unanimidade para representar o Universo de Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas na 
eleição em questão o Aposentado ITAMAR RIBEIRO Nº 19 Presidente da Associação de 
Aposentados do Paraná. 
Votem certo – ITAMAR RIBEIRO Nº 19  
 
3. POSTALIS III 
 
    Relembramos a todos que  a ação contra o Instituto e referente ao Equacionamento do 
Deficit permanece à disposição dos associados  nas suas respectivas Associações . A FAACO 
atenta buscará soluções para resolver a situação em questão. Não fique de fora! 
       
       
3. CONREP 79 CURITIBA/PR 
 
Relembramos a todos que as inscrições para participação no CONREP 79º permanecem abertas 
e verificamos que alguns Presidentes/Delegados ainda não efetuaram suas inscrições. 
Recomendamos sejam efetuadas o mais rápido possível as inscrições para o CONREP  DE JULHO 
facilitando assim a preparação cuidadosa do evento em questão. 
 
4. REAPOSENTAÇÃO E DESAPOSENTAÇÃO 
 
RELEMBRAMOS QUE O PRAZO FINAL PARA A AÇÃO DE REAPOSENTAÇÃO/DESAPOSENTAÇÃO É 
16 DE MAIO, PROXIMA SEGUNDA FEIRA  
 
                                                            xxx 
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