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1. POSTALIS
O Jornal do Postalis - Edição 85 já está disponível no site do Instituto.
Segue o link: http://www.postalis.org.br/jornal-do-postalis/
A reunião entre Postalis e entidades representativas para tratar da situação dos planos de
benefícios é o destaque desta edição.
A rentabilidade em 2017 foi anunciada e apresentou resultado negativo nos dois planos.
A mudança da sede do Postalis ocorrida entre os dias 26/05 e 04/06, novos serviços no Postalis
ONLINE e a utilização de SMS para contato com os participantes são algumas das notícias que
compõem esta edição.
2. REUNIÕES
a) No dia 27 de junho pela manhã a Diretoria da FAACO esteve reunida com Sr. Walter Parente
Interventor do Postalis. Na oportunidade discutimos toda a situação referente a precificação bem
como a situação dos Planos BD e Postal Prev. O interventor confirmou a sua presença no CONREP
86º a realizar-se no próximo dia 19/07 em Belém do Pará .
b)Efetuamos reuniões pela manhã com o Escritório Janot e pela tarde com o Senador Paulo Paim a
respeito de uma audiência pública a ser realizada no princípio de agosto com relação ao Postalis.
c) A Diretoria DA FAACO esteve reunida com o Presidente dos Correios Carlos Fortner e o Vice de
Gestão de Pessoas Sr. Hely Siqueira, no principio da noite de 28 de junho, tratando de diversos
assuntos de interesse dos aposentados.
d) Na manha do dia 29 nos reunimos na COBAP com o Presidente Warlei .
e) Na tarde do dia 29 estivemos reunidos juntamente com o Diretor Administrativo da Postal Saúde
Sr. Julio Cesar na VIGEP com A Sr.ª Mítiê encaminhados pelo Vice Presidente Sr. Heli para tratar do
assunto referente a formação do custeio para cobrança da mensalidades da Postal Saúde.
3. CONREP 86º - BELEM DO PARÁ
No próximo dia 10 de julho estarão definitivamente encerradas as inscrições para o CONREP 86º
em Belém do Pará. Recomendamos que os Presidentes/Delegados que ainda não se inscreveram
que o façam rápidamente.

4. 1º CIAC – LISBOA/PORTUGAL
Permanecem abertas as inscrições para participação no 1º Congresso Internacional dos
Aposentados dos Correios . Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/ciac2018 e efetuem a
sua inscrição.
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