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1. POSTAL SAÚDE

A Postal Saúde emitiu um Edital para realização de Assembleia Geral a realizar-se no dia 09 de 

dezembro às 10:00h com a pauta Alteração do Estatuto Social. Essa Assembleia acontecerá de 

forma virtual com discussão e aprovação de artigos referentes a inclusão no Plano,  de 

Patrocinadoras , em especial agora o Postalis. Também no Estatuto estará sendo aprovado o 

quantitativo de participantes nas Assembleias e referentes a Mantenedora (ECT) 

Patrocinadoras(Postalis) e Beneficiários(ativos Aposentados). Estamos usando o termo 

aprovação porque os pesos são os seguintes, Mantenedora - 5  Patrocinadoras - 1 

Beneficiários - 3. Dessa forma não será nem necessário a aplicação do voto de qualidade que 

pertencerá a Mantenedora. Vejamos a conta: Mantenedora - 5 Patrocinadoras - 1 

Beneficiários -3. O resultado será sempre o mesmo, os Beneficiários mesmo juntando-se ao 

Patrocinador ficam em desvantagem 5 x 4. 

Pra que Assembleia? 

2. POSTALIS

O grupo de trabalho do qual a FAACO faz parte  e que pretende discutir a situação do Instituto 

e a modelagem Previdência com a possível apresentação  de um Plano CD Puro  permanece 

com seu cronograma de reuniões. A próxima reunião acontecerá no dia 2 de dezembro e logo 

após a FAACO estará divulgando o assunto discutido para todas as Associações filiadas.

3. 14º SALARIO

Esse assunto vem sendo amplamente discutido e divulgado em diversas  Redes Sociais 

deixando os Aposentados ansiosos. O assunto encontra-se no Senado Federal já como Projeto 

de Lei, mas sem avanços, e a nossa opinião, (já que estamos entrando em dezembro,)  é que 

teremos muita dificuldade que isso avance, até porque representará para a Previdência um 

valor considerável a ser desembolsado. Entretanto como bons brasileiros  precisamos afirmar 

que a esperança é a última que morre e como nordestino “uma esperança é melhor que um 

caminhão de gafanhotos”

OBSERVAÇÃO – A PANDEMIA NÃO ACABOU... A VACINA AINDA NÃO CHEGOU... POR FAVOR

SIGA OS PROTOCOLOS E SE POSSÍVEL FIQUE EM CASA!

XXX


