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1. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Estão sendo realizadas hoje dia 26/04 Assembleias em todo o Brasil pelos Sindicatos da
FENTECT e da FINDECT para deliberação de greve geral por tempo indeterminado. Essas
Assembleias estarão sendo realizadas a partir da 22:00hs e com pequenas variações.
Possuem a seguinte pauta:
Contra o desmonte das privatizações dos Correios
Contra o processo de demissão e fechamento de Agencias
Contra o (DDA), pelo retorno da entrega diária
Contra a falta de segurança nas agencias
Pela abertura dos livros contábeis da Empresa
Contra as reformas trabalhistas e previdenciárias
Contra os ataques e precarização do Plano Saúde.
2. 28 DE ABRIL – GREVE GERAL
Publicamos a seguir texto da COBAP sobre a Greve Geral:
Estamos vivendo dias nebulosos, de tirania e de injustiças. O governo ataca os direitos dos
trabalhadores, dos aposentados e das viúvas. A grande imprensa cruza os braços e faz de conta
que está tudo bem. Além da reforma trabalhista, está em jogo o futuro das próximas gerações
que corre o risco de morrer sem conseguir se aposentar caso a reforma da Previdência seja
aprovada.
Nesta sexta-feira, 28 de abril, foi convocada uma Greve Geral em todo o território Nacional. Será
um dia decisivo. O mundo todo estará observando os protestos gigantescos que acontecerão em
nossa Pátria. É importantíssimo que milhões de brasileiros ocupem as ruas e demonstrem sem
violência a revolta e a insatisfação popular contra os atos ditatoriais de Michel Temer. A COBAP
abraçou essa data e conclamou todas as suas federações estaduais e associações de base nos
municípios a não abrirem as portas no dia 28, levando seus diretores e funcionários a tomar parte
nas manifestações. Precisamos dar o exemplo e mostrar mais uma vez que os aposentados estão
unidos com os trabalhadores da ativa contra as reformas.
Nesta quarta-feira, 26 de abril, teremos um marco histórico em Brasília que é a abertura oficial
da CPI na Previdência Social, proposta pelo senador Paulo Paim, que encampou a nossa ideia de
investigar a contabilidade do INSS. Vamos provar de uma vez por todas que o setor previdenciário
público dá muito lucro, basta que seja administrado com honestidade.
Se a votação da PEC 287 fosse nesta semana, pesquisas mostram que a reforma da previdência
seria rejeitada, pois 197 já declaram voto contrário. Apenas 73 deputados federais já comprados
votariam a favor do governo. Total de 49 permanecem indecisos e 119 covardes ainda estão
negociando.
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Tenho plena certeza que, caso a Greve Geral obtenha proporções gigantescas de mobilizações de
massas, arrebanharemos mais parlamentares em defesa da manutenção de nossos direitos e
faremos o teimoso Presidente da República repensar suas loucuras e possivelmente recuar.
Diante de tantos fatores é imprescindível que todos se engajem nesta luta histórica, parem de
trabalhar por algumas horas e invadam as ruas.
Encerro esse artigo citando trecho do Hino Nacional:
Mas, se ergues da justiça a clava forte
Verás que um filho teu não foge à luta
Nem teme, quem te adora, a própria morte!

3. POSTALIS
Publicamos a seguir as inscrições deferida para as eleições do Postalis. A FAACO divulgará o seu
apoio nos próximos dias
ORDEM DE INSCR. TITULAR CONSELHO DELIBERATIVO SUPLENTE
04
Paulo André Nogueira da Silva Fischer
Marcelo Moreira dos Santos
13
Amanda Gomes Corcino Garcia
Suzy Cristiny da Costa
33
Edgard de Aguiar Cordeiro
Nilton França Soares
34
Heyder Jorge Horta Barbosa
Caio Flávio Félix de Oliveira
37
José Pedro de Amengol Filho
Marcos Paulo da Silva Paim
39
José Aparecido Rufino
Fábio Vieira Melo
ORDEM DE INSCR. TITULAR CONSELHO FISCAL - SUPLENTE
02
Mizael Cassimiro da Silva Elaine Regina de Souza Oliveira
08
Manoel de Lima Feitoza
Antônio Miguel da Silva
30
Maurício Fortes G. Lorenzo Fábio Geraldo Oliveira Conde
42
Fábio Souza de Oliveira
Sérgio Lemos de Almeida
ORDEM DE INSCRIÇÃO - DIRETOR DE BENEFÍCIOS
01 Marcos da Mata Silveira
03 Manoel Almeida Santana
05 Ângelo Saraiva Donga
06 Jorge Celso Gobbi
07 Reinaldo Almeida Martins
17 Marcos Antônio Sant´Aguida do Nascimento
18 José Osvaldo Fontoura de Carvalho Sobrinho
21 Virgílio Brilhante Sirimarco
23 Paulo Fernando Moura de Sá
27 Paulo José Alfenas de Oliveira
28 Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
32 Areovaldo Alves de Figueiredo
41 Edilson Pereira Nery 46 Paulo Alves da Silveira
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