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 1.  ACT – 2016/2017 
Assinado definitivamente o Acordo Coletivo 2016/2017. Muitas as discussões, mas o 
resultado foi  um acordo como não acontece a bastante tempo. O trabalho desenvolvido 
pelas Federações FENTECT E FINDECT e pela maioria dos Sindicatos foi muito aguerrido 
e  finalmente, também com a compreensão da Empresa o Acordo chegou aos 
finalmente. É preciso sim permanecer de olhos abertos e acompanhar a situação do 
Plano de Saúde que é talvez o maior beneficio para empregados e aposentados. 
2. XXVI ENAC – MANAUS/AM 
Como já divulgado anteriormente estamos chegando ao final das inscrições. O site  
www.eventosvanserv.com.br/enac2016 estará funcionando apenas até o dia 10 de 
outubro. A partir dessa data qualquer pedido de inscrição estará sujeito a análise da 
Vanserv junto ao Hotel para possível aceitação. 
Relembrando:  Encerramento das inscrições no dia 10 de outubro 
3. CONREP Nº 82 – ARAXÁ/MG   
 Abertas as inscrições para o primeiro CONREP do ano de 2017 que acontecerá no 

Tauá  Grande Hotel Termas de Araxá/MG 
Para inscrição utilize o site www.eventosvanserv.com.br/conrepminas  
4. REAPOSENTAÇAO – PENDENCIAS – PRIMEIRA COLETIVA 
   Solicitamos a todas as Associações analisarem as pendencias referentes à ação de 
reaposentação/desaposentação (primeira coletiva). Efetuar uma listagem contendo 
situações como : não implantação, implantação a menor, morte do titular sem que o  a 
pensionista receba o reajuste, etc.. etc. Essa listagem deve ser feita e encaminhada ao 
Escritório Janot com cópia para a FAACO o mais rapidamente possível . 
5. POSTALIS – EQUACIONAMENTO DO DEFICIT 
Vencido o prazo  concedido para as últimas remessas, autorizamos hoje ao Escritório 
Janot a proceder definitivamente com a entrada da ação na justiça buscando solução 
para essa situação tão drástica que atinge aos participantes do Instituto Postalis. 
6. POSTALIS II 
 O Postalis informa que o seu Boletim em números – julho/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. 
Utilizem o link: http://www.postalis.org.br/investimentos/postalis-em-numeros/ 
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