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1. CONREP 93º - ATIBAIA/SP
O primeiro CONREP da FAACO no ano de 2020, acontecerá conforme decisão do
colegiado, em ATIBAIA/SP, no período de 11 a 15 de março tendo como base o HOTEL
ATIBAIA RESIDENCE. O site para inscrição que está a cargo da Operadora Vanserv deverá
estar disponível ainda essa semana e a demora deve-se exclusivamente a problemas
operacionais da referida operadora.

2. PRIVATIZAÇÃO CORREIOS
Permanece o incessante bombardeio do Governo contra o Correios público, Estatal e de
qualidade. Insiste o Governo em busca da privatização dessa Organização que tem mais
de 350 anos de existência e que atende ao todos os Municípios Brasileiros. Não podemos
de forma alguma abaixar a guarda. Precisamos lutar dia e noite na manutenção desse
Correios que é orgulho do Povo Brasileiro.

3. POSTAL SAÚDE – NOVOS VALORES DE CUSTEIO
A Direção da Empresa soltou uma nota apresentando a mudança dos índices das
mensalidades aos beneficiários da Assistência Médica na Postal Saúde. Tudo isso foi feito
baseado em uma liminar concedida pelo STF (Ministro Dias Toffoli). A nota da Direção
dos Correios tem conotação de claro assédio moral pois solicita aos beneficiários que
não estiverem de acordo que efetuem a saída do Plano ate o dia 13 de janeiro.
Conclamamos a todos que não se desliguem do Plano pois as Organizações de defesa do
trabalhador ecetista estão buscando por todos os meios reverter esse ataque a direitos
fundamentais dos trabalhadores e Aposentados.

4. DIA NACIONAL DO APOSENTADO
O dia Nacional do Aposentado deve ser comemorado no próximo dia 24 de janeiro
(sexta-feira). Já solicitamos apoio da Empresa e do Postalis entretanto sem nenhuma
resposta. Recomendamos as Associações que comemorem essa data de forma simples
mas com o amor necessário que lembra a história de vida de cada um dos associados. É
verdade que hoje o Aposentado tem pouco a comemorar, mas tem a sua vida e a sua
dignidade e isso é motivo de comemoração permanente.

“PARABENS APOSENTADOS BRASILEIROS”
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