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1. SEGUNDO FÓRUM EM DEFESA DA SOBERANIA NACIONAL DETERMINA 
NOVAS AÇÕES  
 
A FAACO  faz parte desse grupo se fazendo presente em todas as reuniões, 
representada pelo Presidente da ARACT o colega Antonio Henrique Fernandes. 
A filial COBAP São Paulo sediou, nesta terça-feira (19), o segundo encontro do Fórum 
em Defesa da Soberania Nacional, realizado pela FAPESP em parceria com o Sindicato 
dos Petroleiros. O presidente da FAPESP, Antônio Alves, abriu a reunião reforçando a 
importância da união das categorias na causa.                                                          
Composto por lideranças do movimento de aposentados, dos trabalhadores dos 
Correios, Bancários, Petroleiros, Embraer e Eletrobrás, o coletivo traça discussões e 
estratégias contra o sucateamento e as privatizações das empresas públicas.  Presente 
na reunião, o presidente da COBAP, Warley Martins, também alertou sobre a 
necessidade de medidas que amorteçam os efeitos da reforma da Previdência. “O 
pacote de medidas do governo retira direitos básicos dos trabalhadores, que ficarão 
desamparados diante de uma tragédia social sem precedentes”, disse.                                                                                     
As lideranças definiram ações como: municipalizar a luta, manifestações de rua, 
panfletagem, vigília nos aeroportos, divulgação de banners em locais de grande fluxo 
de pessoas, entre outras. A próxima reunião do Fórum será realizada em janeiro 
fortalecendo o tema: Defender as Empresas Públicas e a Soberania Nacional é Defender 
o Brasil. 
Vejam foto abaixo: 
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 2. FRENTE AMPLA TODOSPELOSCORREIOS 
 
    Será realizada hoje dia 20 a partir das 16:30h na sede da ADCAP Brasília reunião da 
Frente Ampla TodosPelosCorreios. A FAACO estará presente representada pelo seu 
Diretor e Presidente da ABRACO o colega Valter Cunha. A luta pela privatização dos  
Correios deve continuar de forma exaustiva em virtude do Correio Brasileiro ser 
patrimônio do seu povo .  
 
3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº905 
 
  O Governo enviou Medida Provisória instituindo Contrato de Trabalho verde amarelo. 
Essa medida altera a Legislação Trabalhista bem como institui uma série de outras 
providencias  Recomendamos a leitura do texto da medida  encaminhando  a FAACO 
as suas opiniões.  
 
3.  APOSENTADOS PODEM TER BENEFICIOS CASSADOS E TER DE VOLTAR A 
TRABALHAR 
 
 
O Jornal Contábil divulga que a Reforma da Previdência trouxe uma mudança na 
Legislação que parece passou despercebida, que é a vedação a contagem recíproca do 
tempo de contribuição entre regimes distintos e isso se aplica inclusive as 
aposentadorias já concedidas ou seja mesmo contrariando a Lei a regra é retroativa . 
Vamos acompanhar o assunto e voltaremos com mais informações. 
 
4. “NA QUARTA “ 
 
No próximo dia 27 de novembro o “NA QUARTA” não será distribuído em virtude da 
realização do XXVIII ENAC – Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios em 
Maceió/AL. 
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