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  1. POSTALIS I 
O Postalis informa a publicação de esclarecimentos aos Aposentados e Pensionistas relativa aos 
comprovantes de rendimentos e IRPF  2018 .  Para saber mais acesse: 
http://www.postalis.org.br/comprovante-de-rendimentos-dos-aposentados-e-pensionistas/ 
 
2. POSTALIS II 
 O Postalis informa que os(as) pensionistas do Postalis  terão de 08 de março até o dia 31 de maio para 
efetuar seu recadastramento anual. A ação tem a finalidade de comprovação de renda e atualização dos 
dados do cadastro com o objetivo principal de preservar a regularidade do pagamento das aposentadorias 
e pensões. 
A participação é obrigatória e o não comparecimento acarreta  a suspensão do beneficio a partir do mês 
seguinte ao encerramento do prazo. Para maiores informações acesse: 
http://recadastramento.postalis.org.br/  
 
3. CORREIOS/GREVE 
O TST na tarde dessa terça feira(13) acatou o pedido dos Correios e concedeu liminar determinando que as 
Federações de Representantes dos  Trabalhadores garantam o efetivo mínimo de 80% dos empregados em 
cada unidade da Empresa sob pena de multa diária de R$100.000,00 no caso de descumprimento. 
Nas Assembleias dos Sindicatos até as 18:00 horas de ontem, 24 dos 32 Sindicatos que aderiram a 
paralisação decidiram encerrar o movimento e voltar ao trabalho. 
 
4. POSTAL SAUDE I 
Após sentença do TST na tarde do dia 12/03 os Correios informam que sua equipe técnica está estudando a 
decisão e após esclarecida a extensão disponibilizará as informações aos empregados. 
 
5. POSTAL SAUDE II 
A direção da Postal Saúde esteve presente no 85º CONREP da FAACO ocorrido no principio de março , 
apresentando a situação da Caixa de Assistência, suas dificuldades e  propostas de melhoria. 
 
5. COBAP 
 A FAACO estará presente junto com os Conselheiros da Federação nas reuniões de COREF e CODEL em 
Cuiabá/MT no período de 17 a 19 de abril . 
Obs: no dia 19 ocorrerá uma grande manifestação dos aposentados na cidade (CUIABÁ) 
 
6. 1º CIAC 
Encontram-se abertas as inscrições para o 1º CIAC – Congresso Internacional dos Aposentados dos Correios 
a realizar-se em Lisboa no mês de setembro. Recomendamos que sejam efetuadas as inscrições o mais rápido 
possível permitindo que a operacionalização seja efetuada com qualidade. Acessem o site  
www.eventosvanserv.com.br/ciac2018  
                                                                         xxx 
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