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1. CONREP 83º PORTO ALEGRE 
Realizado em Porto Alegre no período de  29,30/06 e 01/07  o 83º CONREP da FAACO 
contou com a presença dos Presidentes/Delegados da Federação e convidados como 
Julio Cesar, Diretor da Postal Saúde, Diretor Regional do Rio Grande do Sul , a 
Presidente Nacional da ADCAP Maria Inês e demais convidados. O Colegiado como 
sempre discutiu os diversos assuntos de interesse do universo de Aposentados 
Aposentávéis  e Pensionistas e ainda a situação da Empresa, da Postal Saúde e do 
Postalis. Esteve presente também durante a reunião o representante do Escritório 
Janot Dr. Fábio que discorreu sobre assuntos atuais de vital importância para nossos 
associados em todo o Brasil, como reaposentação, vale alimentação e outros. No 
CONREP em questão várias idéias foram discutidas e serão colocadas em prática logo 
que possível.   Agradecemos aos anfitriões (AGACOR)  que nos acolheram de forma 
atenciosa. 
   
2. RECADASTAMENTO POSTALIS 
Informamos que os(as) aposentados(as) do Postalis terão do dia 03/07/2017 até o dia 
29/09/2017 para fazer o seu recadastramento anual.  
Como acontece todos os anos, a ação tem a finalidade de comprovação de vida e 
atualização dos dados do cadastro, com o objetivo principal de preservar a 
regularidade do pagamento das aposentadorias.  
A participação é obrigatória. Aqueles que não participarem da ação terão o 
pagamento dos benefícios suspensos a partir do mês seguinte ao encerramento do 
período de recadastramento.  
Maiores informações no hotsite:  http://recadastramento.postalis.org.br/.  
.  
  
3. SAIDAS NO PDIA 
Diversos colegas em todo o Brasil vêem desligando-se dos Correios, através dos 
últimos PDIs. Com certeza contribuíram com o seu trabalho para colocar a ECT nos 
mais altos conceitos junto a população Brasileira. Hoje iniciam uma nova estrada e 
buscam concluir  a nova jornada com muita felicidade. A todos desejamos saúde e paz 
e que se concretize o pensamento do escritor Nathaniel Hawthorne ”A felicidade é 
uma borboleta que sempre que perseguida, parecerá inatingível, no entanto, se 
você for paciente , ela pode pousar no seu ombro.” 
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