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1. POSTALSAUDE 
     Foi apresentado ao Conselho Deliberativo da Postal Saúde o PLANO FAMILIA POSTAL 
SAUDE – PRECIFICAÇÃO com a possibilidade de implementação imediata caso aprovado. 
O assunto gerou discussão pelo Colegiado da FAACO e um requerimento com algumas 
solicitações  para a votação então  no dia 10/11/2017. Também aí nesta reunião a de 
nº79 do CODEL não ficou definida a situação em virtude da solicitação de vista por um 
dos Conselheiros eleito(pela FAACO) devendo a votação ser concluída em reunião 
extraordinária a realizar no dia 17/11/2017. O PUBLICO ALVO conforme informações 
concedidas , após consulta dos Conselheiros é o seguinte: 
Parentes consanguíneos até 4º grau e parentes afins até 2º grau de : funcionários: ex 
funcionários demitidos sem justa causa: aposentados  e pensionistas . 
Os Conselheiros eleitos votaram contra aprovação do plano, faltando o último voto que 
ocorrerá na reunião do dia 17/11/2017. se aprovado o plano possuirá reajuste anual 
definido por estudo atuarial e submetido ao CODEL. 
 
2. POSTALIS 
   A FAACO juntamente com seus Presidentes participou de reunião com o interventor do 
Instituto Sr. Valter Parente no dia  14/11/2017 quando foram apresentadas várias 
consultas sobre assuntos de interesse de toda a família ecetista  filiada ao Postalis.  A 
grande preocupação da Federação que abriga a maior parte dos participantes assistidos 
é sobre a continuidade do plano BD, a saúde do Instituto e a limpeza definitiva dos 
investimentos .Várias perguntas foram feitas e respondidas com detalhes pelo Sr. Valter. 
A FAACO solicitou e teve  a promessa da criação de um canal de informações que 
permita manter seus associados a par de todos os acontecimentos do Instituto. Já foi 
acertado que a FAACO participará de varias discussões (inclusive da possibilidade de 
fechamento dos Núcleos Regionais) assunto que a FAACO se posiciona de forma 
contrária, com uma comissão já definida ( Presidente UNACOB, Presidente AGACOR e 
Vice-presidente ABRACO). Consideramos a reunião bastante proveitosa e vamos seguir 
em frente na defesa do Postalis e dos direitos de seus participantes. 
 
3. XXVII ENAC FLORIANÓPOLIS/SC 
      A FAACO está reproduzindo os DVDS  (Fotos e vídeo) referente ao referido encontro e 
estará disponibilizando a todos os Presidentes assim que nos for entregue. 
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