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1. AUDIÊNCIA PÚBLICA
Será realizada Audiência Pública no dia 05 de junho, quinta-feira, às 15 horas, no
Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, tratando sobre as noticias da possível
privatização dos Correios, e também desenvolvendo um debate para o fortalecimento dos
Correios. A FAACO será representada pelo seu Vice Presidente Valdemir Almeida da Silva
e pelo Diretor de Relações Previdenciárias Ademir Loureiro. Recomendamos as nossas
Associações em Brasília e a todos que puderem, a participação na referida Audiência..
2. LEI 8529/92
Para cumprimento da Lei 8529/92 que ampara os funcionários oriundos do
Departamento de Correios e Telégrafos, o controle e encaminhamento das informações
necessárias para Previdência são tratadas em área especifica da Gestão de Pessoas,
agora localizada em Minas Gerais. Existe uma recomendação discutida entre a Empresa e
a Previdência para o envio no mês de maio de cada ano de previsão do índice salarial a
ser aplicado no ACT(agosto). Esta comunicação vem acontecendo a mais de dez anos e é
utilizada pela Previdência na formação do seu orçamento. Neste ano ainda não foi feita a
comunicação em virtude de estar havendo um questionamento nos Correios se isso é
oficial e necessário. Solicitamos que fosse consultada a área especifica da Previdência
para que os beneficiários da referida lei não venham a sofrer prejuízos.
3. CONREP 90º- BRASILIA/DF
O CONREP em questão será realizado em Brasília no período de 07 a 10/08 tendo como
base o Hotel Nacional. Recomendamos a inscrição dos Presidentes/Delegados através do
site www.eventosvanserv.com.br/conrep90
4. XXVIII ENAC – MACEIÓ /AL
Permanecem abertas as inscrições para participação do XXVIII ENAC em Maceió tendo
como base o Hotel Ritz Lagoa da ANTA. O encontro será realizado no período de 27/11 a
01/12/2019 e na tarde do dia 27/11 deverá como sempre ser realizado um CONREP que
necessariamente deverá contar com a presença dos Presidentes/Delegados das
Associações filiadas. Não fique de fora, inscreva-se!
Utilizem o site www.eventosvanserv.com.br/enac2019
4. PRONUNCIAMENTO NO SENADO
Atendendo a solicitação da FAACO, deverá acontecer nos próximos dias um
pronunciamento do Senador Paulo Paim, tratando do fechamento de Agencias dos
Correios e da sua possível privatização. Deixamos claro que nossa luta é em favor da
continuidade dos Correios como uma Empresa Pública, com qualidade e a serviço de todo
o povo brasileiro.
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