
 343 
22 11 2018 

                                                                                                                                                   Pag, 1 
1.   “NA QUARTA” 
 Solicitamos alterar a data do “NA QUARTA” nº 342, distribuído na data de 14 de 
novembro e contendo erradamente a data de 21/10/2018. 
 
 2. REUNIÕES M BRASILIA 
 A FAACO reuniu em Brasília no dia 19/11 os Presidentes/Representantes das suas 
associações filiadas, inclusive com a presença dos advogados do Escritório Janot Dr. Fabio 
Janot e Dra. Leda Janot . A Reunião aconteceu na sala de reuniões do Hotel Athos Bulcão 
durante todo o dia 19/11 . Foram discutidos as diversas ações em andamento inclusive 
com modificação da data final do envio das ações : 
1 – Postal Saúde –  Sistema de mensalidades 
2 – Postalis – Cobrança do Imposto de Renda dos valores referentes ao equacionamento 
do déficit. 
Essas duas ações tiveram alteradas as datas finais para o dia 31 de janeiro de 2019 
repetimos data final de remessa 31 de janeiro de 2019. Foram discutidos também 
diversos assuntos referentes a Empresa, as Associações, futuras eleições  e as reuniões que 
ocorreriam no dia 20 como : Audiência Pública no Senado, reunião no Postalis, reunião na 
Postal Saúde, Audiência com o Presidente dos Correios, reunião na COBAP, etc.. 
 
3. AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO – FUNDOS DE PENSÃO 
A Audiência Pública foi realizada no Senado, na Comissão de Direitos Humanos sobre a 
Presidência do Senador Telmário Mota e com a presença do Postalis e diversos outros 
Fundo de Pensão. O assunto já se encontra no site da FAACO www.faaco.org.br e também 
no site da COBAP. 
 
4. REUNIÃO COM PRESIDENTE DOS CORREIOS 
   A FAACO com vários dos seus Presidentes/Representantes participou  de reunião com o 
Presidente dos Correios General Juarez Aparecido tratando de diversos assuntos e 
entregando ao mesmo um projeto  para evitar a privatização da ECT, projeto este discutido 
amplamente na reunião do dia 19 com todos os Presidentes presentes. O referido projeto 
foi construído na AGACOR com a participação do Dr. Luiz Fernando. O Presidente prometeu 
analisá-lo. 
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5. POSTALIS 
 
   Efetuada a reunião dos Representantes da FAACO com o interventor Walter Parente discutindo vários 
assuntos de interesse dos aposentados,(participantes assistidos) definindo ao final a criação de um 
telefone especifico para atendimento especial as Associações  filiadas a FAACO. 
 
6. POSTAL SAUDE 
 
     Efetuada também reunião com a Diretoria da Postal Saúde e os Representantes/Presidentes das 
Associações da FAACO, discutindo os assuntos de interesse do nossos universo. Dessa reunião estará 
sendo apresentada uma ata que será distribuída a todas as associações da FAACO. 
 
7. CONREP 87º/88º- CAMPOS DO JORDÃO /SP 
  
Encontram-se abertas as inscrições para os CONREPS 87º e 88º a serem realizados em Campos do Jordão 
no período de 19 a 24 de março de 2019 com a operação sob a responsabilidade da VANSERV. 
Recomendamos aos Presidentes /Delegados e convidados que realizem as suas inscrições o mais rápido 
possível. Utilizem o link  www.eventosvanserv.com.br/conrep87    ou diretamente no site da FAACO 
na área de links. 
 
8. RECESSO FINAL DE ANO 
 
A COBAP comunicou que estará em recesso no período de 20/12/2018 a 07/01/2019. Em virtude disso as 
fichas de autorização/exclusão para o desconto na Previdência devem ser enviados com chegada na 
COBAP até o da 19/12.  
Informamos que a FAACO estará seguindo o mesmo período de recesso ou seja de 20 de dezembro com 
retorno em 07 de janeiro de 2019. Os assuntos muito urgentes poderão ser tratados pelo e-mail 
jesuinopres1@faaco.org;br  ou excepcionalmente pelo telefone (71)99968-0304  
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