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1. REAJUSTE APOSENTADOS
O governo fixou o salário mínimo de 2019 em R$998,00. Com esse novo valor o reajuste foi de 4,61% .
O salário mínimo serve de referencia para rendimentos de cerca de 48 milhões de trabalhadores do
Brasil. Com relação ao reajuste das aposentadorias com ganho acima do salario mínimo o índice foi
de 3,3% “abaixo portanto do salario mínimo”. Com isso as perdas salariais dos aposentados no
período de 1994 a 2019 aumentaram para 86,38% . Essas informações foram fornecidas pela COBAP.
2. NOVO ENDEREÇO
Em virtude da mudança da Associação Baiana de Aposentados e Inativos dos Correios e Telégrafos
ABAICT, onde funciona também a FAACO, confirmamos então o novo endereço : Rua Bahia, 450 Ed.
Vereda Empresarial 5º andar – CEP- 41830-160 Salvador/Ba. Tel 71-33457327 Permanecem o email jesuinopres1@faaco.org.br e o Tel. Celular – (71)99968-0304 para contato com o Presidente.
3. 24 DE JANEIRO – DIA NACIONAL DO APOSENTADO
No dia 24 desse mês de janeiro comemoramos o Dia Nacional do Aposentado. Embora com relação
aos nossos benefícios, sejam eles da Previdência ou do Fundo de Pensão e ainda com relação a
Assistência Médica muito pouco temos a comemorar, entretanto estamos vivos e prontos para lutar
em defesa dos nossos direitos e da nossa família, motivo porque esse dia é um marco na história das
nossas vidas. Para nossas comemorações solicitamos o apoio dos Correios e do Postalis mas até o
momento ainda não recebemos nenhuma sinalização. Recomendamos mesmo assim que reúnam os
associados e não deixem essa data passar em branco.
4. RECADASTRAMENTO POSTAL SAÚDE – APOSENTADOS
A Postal Saúde informa o inicio do Recadastramento dos Aposentados para o dia 04 de fevereiro com
término em 29 /03/2019. A campanha tem por objetivo a atualização dos dados cadastrais dos seus
beneficiários necessária para que a operadora continue garantindo a Assistência Médica e
Odontológica pelo Plano de Saúde. Mais informações acesse o site www.postalsaude.com.br
5. ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
Estão abertas as inscrições para concorrer ao Conselho Deliberativo da Postal Saúde. São duas vagas
para titular e suplente. O inicio das inscrições foi 07/01 com término no dia 18/01. A FAACO com
certeza deverá ter seus candidatos que serão divulgados no momento próprio e pelos caminhos
legais.
6. POSTALIS – RELATÓRIO ANUAL
O Relatório anual de informações do Postalis foi publicado e tem o objetivo de prestar contas das
principais ações do Instituto aos participantes ativos , assistidos e a patrocinadora. Informações
detalhadas acessem o site www.postalis.org.br
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