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1. REUNIÃO COM O NOVO PRESIDENTE DOS CORREIOS
A FAACO juntamente com as demais Federações e empregados dos Correios e Sindicatos
filiados, participou da reunião com o novo Presidente dos Correios Dr. Guilherme Campos, na sexta
feira dia 17/06 no período de 10:00 às 17:00h sem interrupção, (fotos do evento serão colocadas
no site). Foram colocadas para o Presidente todas as dificuldades porque passa a Empresa na visão
de todos os seus colaboradores e solicitado que o mesmo tenha todo cuidado em ouvir as
representações antes de tomadas de decisão que envolvam os empregados. As Organizações
(Federações, Associações, Sindicatos, etc.) priorizaram a necessidade de suspensão da
restruturação em andamento para reestudo e modificações que são de vital importância para a
vida dos Correios. A FAACO já se posicionou com o Presidente para uma nova audiência especifica
para tratar dos diversos assuntos de importância para os Aposentados , Aposentáveis e
Pensionistas.
2. POSTALIS
O Postalis informa que o Boletim Postalis em Números - MARÇO/2016 já está publicado no seu
site. O informativo apresenta dados relevantes da gestão, tais como: alocação da carteira de
investimentos, volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do patrimônio,
reservas matemáticas e rentabilidade dos planos de benefícios administrados pelo Postalis.
Segue o link:http://www.postalis.org.br/investimentos/postalis-em-numeros/
3. AÇÕES
a- EQUACIONAMENTO DO DEFICIT
Permanecem abertas as inscrições para participação na ação referente ao equacionamento
do déficit sob responsabilidade do Escritório Janot. Lembramos que a ação terá o fim de
solicitar a suspensão da aplicação dos 17;92% , corrigindo esse índice com a inserção do
pagamento da RTSA de responsabilidade dos Correios e retirando também dos cálculos os
investimentos sob responsabilidade da BNY MELLON
b- CORREÇÃO DO FGTS EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DA TR
A ação visa modificar o índice de correção permitindo o acompanhamento real da inflação. O
ingresso na ação será até o final de julho.
c- AÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO PESSOAL DA LEI 8529/92
Relembramos que a distribuição dos contratos e documentação foi efetuada diretamente
pelo Escritório Janot e que se faz necessário verificar dentro do nosso universo(8529/92)
aqueles que porventura não receberam.
4. XXVI ENAC –– MANAUS/AM
Permanecem abertas as inscrições através do site www.eventosvanserv.com.br/enac2016
Não fique de fora, venha participar da magia desse encontro. Inscreva-se!
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