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1. ELEIÇÕES POSTALIS
Concluída as eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalis. Foram eleitos os seguintes
candidatos:
Para as 03 vagas no Conselho Deliberativo foram eleitas as chapas “O Postalis é nosso”, dos
candidatos Edgard de Aguiar Cordeiro / José Roberto da Silva Romão com 4.986 votos, “Coragem e
Competência” dos candidatos Caio Flávio Félix de Oliveira / José Aparecido Rufino com 4.681 votos e a
chapa “Fazer uma Administração com Lisura e Serviço aos Participantes” dos candidatos Marcos Antônio
Sant´aguida do Nascimento / Wagner de Oliveira Pestana com 4.284 votos.
As 02 vagas do Conselho Fiscal serão preenchidas pelas chapas “Compromisso com transparência!” dos
candidatos Fábio Geraldo Oliveira Conde / Débora Adriana Nunes Henrique e “Transparência e
Qualidade” composta pelos candidatos Anézio Rodrigues / Hélio Geraldo de Rezende com 4.871 e 4.205
votos, respectivamente.
A FAACO em parceria com FENTECT, ANATECT E AACB recomendaram votos em candidatos que
infelizmente não lograram êxito, mas a FAACO agradece a esses parceiros que buscaram juntos colocar no
Instituto pessoas dispostas e comprometidas a efetuarem um trabalho em busca de reconstruir o Postalis
em beneficio de todos os participante ativos e assistidos. Agora cabe a todos nós acompanhar o
desempenho dos eleitos ajudando e cobrando as ações necessárias para garantir aposentadoria de todos.
Dessa eleição fica mais uma vez a preocupação em virtude dos participantes não exercitarem seu direito de
voto. Um pleito que trata da vida de cada um infelizmente apenas 7.19% votaram. Apenas 8.417 estão
preocupados com a manutenção sadia do seu Instituto de Previdência Complementar do Postalis.
Parabéns aos eleitos! Estamos juntos para que seja executado um bom trabalho.
2. POSTAL SAUDE
A Postal Saúde encaminhou a todas organizações de trabalhadores ativos e aposentados dos Correios a
correspondência CTE PRESI/DIREL/GEPLA 198/2020 que trata da inadimplência com referencia ao Plano
de Saúde. Nesta correspondência ela informa que hoje a inadimplência esta em torno de 55.000.000,00 e
seguindo dessa forma ultrapassará 60.000.000,00 até dezembro. A Caixa de Assistência criou o sistema
que esses inadimplentes poderão utilizar efetuando o parcelamento das suas dividas, mas também definiu
na verdade o que já consta do regulamento, datas para exclusão dos inadimplentes por mais de 3 meses
seguidos ou 5 alternados. Essas informações detalhadas estão na correspondência mais também no site da
Postal Saúde www.postalsaude.com.br . Recomendamos a divulgação exaustiva desse assunto para que os
beneficiários tomando conhecimento possa adotar a medida que mais lhe convenha. Lembramos que o
Plano de Saúde é muito importante para nós e nossa família e precisamos lutar pela sua manutenção com
valores que nos permitam utilizá-lo.
3. PANDEMIA/FAACO
A FAACO permanece atendendo os assuntos urgentes através do e-mail jesuinopres1@faaco.org.br e do
tel. (71) 99968-0304. Permanecemos na esperança que o mais rápido possível possamos retornar ao novo
normal. Recomendamos a todos, que nesse momento o melhor é o distanciamento social.
Fiquem em casa!
xxx,

