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1.  XXV CNAPI 
A FAACO estará participando do XXVI CNAPI de responsabilidade da COBAP com abertura 
no dia 24/10. Acontecerão Assembleia Geral,   reunião de COREF  e CODEL. Os Conselheiros 
Valdemir Almeida da Silva e Pedro Alcantara também participarão do referido Congresso  
pois são os Conselheiros eleitos e portanto Delegados natos. 
 
2. ASSEMBLEIA GERAL POSTAL SAUDE 
  Como já divulgado será realizado no próximo dia 24, Assembleia Geral da Postal Saúde 
convocada para atualizar  o Estatuto Social, às 18:00h no Auditório da Universidade dos 
Correios localizado no SCEN-Trecho 2 - lote4 – Asa Norte Brasília/DF. É importante o 
comparecimento de maior número de colegas beneficiários que possam deslocar-se até o 
local  da Assembleia Geral. Precisamos tomar muito cuidado para que as possíveis 
alterações não prejudiquem os beneficiários. 

 
 3. ACORDO COLETIVO PAIS E MÃES 
 O TST deferiu no dia 18/10 ( sexta-feira passada) o pedido de liminar feito pela FENTECT 
para garantir a continuidade do atendimento de pais e mães que já estão em tratamento 
pelo plano de saúde. 
Como definido após o julgamento do dissídio, pais e mães foram excluídos do plano, mas os 
ministros decidiram que casos já em tratamento devem continuar até que os pacientes 
recebam alta médica. O setor jurídico da Federação, no entanto, recebeu denúncias de que 
após o dissídio, a empresa estava dificultando em casos como de urgência e emergência 
para pais em tratamento e por isso ingressou com pedido de tutela de emergência. 
Trata-se, portanto, de cumprir a sentença do Tribunal, sob pena de multa diária de 
R$100.000 por paciente que tenha seu tratamento interrompido.     
 
4. FRENTE AMPLA  “TODOS PELOS CORREIOS”  
Aconteceu ontem (22) reunião, com participação das Organizações componentes  no final 
da tarde, nas dependências da FENTECT.  A FAACO  participou da reunião representada pelo 
seu Diretor e Presidente da ABRACO Valter Cunha. Precisamos desenvolver o mais  
ativamente possível todas as atividades em defesa de um Correios Público  e de qualidade. 

NÃO A PRIVATIZAÇÃO!                                                         
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