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1. POSTAL SAUDE/FAACO 
 A FAACO com a maioria dos seus Presidentes e Conselheiros  Deliberativos eleitos 
da Postal Saúde estará reunida em Brasília no dia  27/10 discutindo o Plano de 
Assistência Médica e todas as suas implicações com relação ao seu universo 
Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas. 

 

2.   ACORDO COLETIVO 2017/2018 – APLICAÇÃO  DA LEI 8529/92 E 13º  
       Informamos que a ECT efetuou o comando do reajuste salarial, a partir da folha   

de pagamento do mês de novembro/2017 com efeitos retroativos a 1º de agosto/2017, 
bem como das diferenças salariais relativas a agosto, setembro e outubro/2017, 
decorrentes do reajuste de 2,07% (dois vírgula sete por cento), baseado no Acordo 
Coletivo de Trabalho 2017/2018. Assim, no benefício de novembro/2017 esse 
pagamento será efetuado, a título de Complemento Positivo – CP.  
O INSS creditará os valores dessas diferenças entre os dias 10 e 20 de novembro/2017, 
na conta corrente ou no cartão magnético de recebimento do pagamento de 
aposentadoria e pensão de todos os beneficiários da Lei 8.529/92.  Tais valores não 
constarão do contracheque dos segurados.  
O INSS também disponibilizará na folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017, o 
valor referente à 2ª parcela do 13º Salário, deduzida a importância paga a título de 
Adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário constante no contracheque do mês de 
agosto/2017. 
  
3. XXVII ENAC – FLORIANOPOLIS/SC                                                                                                             

A FAACO está aguardando que a Vanserv lhe forneça DVD’s  com uma seleção de 
imagens (vídeo) e fotos . Após o recebimento a FAACO disponibilizará o material 
diretamente aos Presidentes Regionais.   

 
4.  ENCONTRO COBAP 
     A FAACO participou do XXIV CNAPI com seus Delegados e Conselheiros do CODEL. O 
evento em Porto de Galinhas/PE contemplou uma infinidade de palestras sobre 
Previdência, Petrobras, privatizações, situação atual do governo e seus déficits. O 
evento contou com a presença de vários Representantes de  Centrais Sindicais que além 
de tudo  efetuaram um chamamento para uma grande manifestação a ser realizada no 
próximo dia 10 de novembro em todo o pais.  
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