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1. VICE-PRESIDENTE DO TST DEFENDE NO PALÁCIO DO PLANALTO PROPOSTA SOBRE
PLANO DE SAÚDE DOS CORREIOS
O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Emmanoel Pereira, se reuniu, na
quarta-feira (23), com o Presidente da República, Michel Temer, e diversos Ministros de Estado para
apresentar, explicar e defender a proposta que fez à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) e seus empregados com o objetivo de criar melhores condições para resolver o impasse
relativo ao Plano de Saúde.
Na reunião no Palácio do Planalto, Emmanoel Pereira detalhou a proposta, a negociação, que
ocorre desde abril de 2017, e os pontos mais sensíveis em debate. Além do Presidente Michel
Temer, participaram da reunião os Ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Moreira Franco, do Planejamento, Dyogo de Oliveira, da Ciência e
Tecnologia, Gilberto Kassab, o Presidente dos Correios, Guilherme Campos, e o secretário-executivo
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Elton Zacarias.

2. ENCONTRO LATINO AMERICANO EM SÃO PAULO/COBAP
Aconteceu ontem 29 de agosto o 1º Encontro Latino-Americano de Previdência e Resistência,
realizado, na subsede da COBAP, em São Paulo em que esteve presente o presidente da FAACO.
O Presidente da COBAP, Warley Martins, fez a abertura do Encontro em que ressaltou sentir-se
honrado em receber personalidades de Honduras, Argentina, Colômbia, México e Espanha, além de
mensagens de apoio de diversos outros países da América Latina.
Dirigentes de várias associações paulistas marcaram presença, além de representantes das
Federações de São Paulo, Santa Catarina que fizeram seus pronunciamentos. O Presidente da
FAACO participou da mesa e além de seu pronunciamento com relação a Previdência explanou
sobre toda a situação drástica porque passa a Empresa de Correios no Brasil e as dificuldades
porque passam seus empregados especificamente com relação ao Instituto de Pensão e o Plano de
Saúde. Os estrangeiros relataram o funcionamento do Sistema Previdenciário de seus respectivos
países, que em muitos aspectos se assemelham ao Brasil.
Deverá se apresentada uma carta aberta referente ao assunto e na busca da criação de uma
Previdência com características idênticas para todos.

3. XXVII ENAC – FLORIANOPOLIS/SC
Permanecem abertas as inscrições até o dia 25 de setembro(última data). Você que ainda
não confirmou sua presença, utilize o site www.eventosvanserv.com.br/enac2017 e
inscreva-se! Não fique de fora pois as vagas ainda existentes serão encerradas na data
informada acima(25 de setembro).
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