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POSTALIS – ABONO ANUAL

Embora todas as Associações tenham recebido nota sobre o assunto, repetimos a informação do Postalis sobre
a primeira parcela do abono anual que será paga aos aposentados e pensionistas dos planos BD e Postal Prev
em junho de 2019 com data prevista para crédito em 28/06/2019.
O valor dessa primeira parcela será calculado tomando como base até 40% do beneficio bruto. O restante será
pago em dezembro quando ocorrerá a desconto correspondente ao valor antecipado.
OBS: O abono é pago aos participantes cujos benefícios foram concedidos até maio de 2019.
2. ACORDO COLETIVO 2019/2020
A FAACO Já encaminhou propostas que dizem respeito aos Aposentados diretamente a Empresa e a FENTECT
e FINDECT. Estaremos encaminhando a todas as Associações as propostas detalhadas. Estamos discutindo a
possibilidade da FAACO participar da mesa temática de discussão sobre Aposentados.

3. LEI 8529/92
Conforme tratado no “Na Quarta” nº 367 de 29 de maio efetuamos várias tratativas inclusive apresentando
correspondência sobre o assunto diretamente em Brasília com ajuda do Presidente Valter da ABRACO e dos
companheiros Tarcísio e Elpidio . Até o momento entretanto não obtivemos nenhuma resposta oficial sobre o
assunto. Continuaremos buscando a solução e encaminharemos a todos os Presidentes cópia da
correspondência que tratou do referido caso.
4. POSTAL SAÚDE
A Postal Saúde está encaminhando diretamente aos beneficiários via wat zap vídeo conclamando a todos a
controlar os gastos da Operadora e fiscalizar o seu Plano. As instruções são repassadas passo a passo. É
realmente muito importante que estejamos atentos à saúde da Operadora.
5. CONREP Nº 90 BRASILIA
Ainda permanecem abertas as inscrições para o CONREP de nº 90 a realizar-se em Brasília no principio do mês
de agosto. Recomendamos aos Presidentes/Delegados que ainda não efetuaram sua inscrição que
providenciem o mais rápido possível utilizando o site www.eventosvanserv.com.br/conrep90

6. XXVIII ENAC – MACEIÓ/AL
O Encontro Nacional neste ano de 2019 estará comemorando as “Bodas de Prata” da Federação. O evento
ocorrerá num clima de magia , entretenimento e muitas festas temáticas. Não fique de fora utilize o site
www.eventosvanserv.com.br/enac2019 e inscreva-se!
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