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1. FAACO 

A Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos – 

FAACO , comemora no próximo dia 05 de setembro 27 anos da sua fundação. O evento 

ocorreu na cidade de Curitiba inicialmente com apenas 6 associações e hoje com 21 

afiliadas. A FAACO, surgiu da necessidade de defesa dos direitos dos Aposentados, 

Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e a busca de novos benefícios para melhoria da 

qualidade de vida desse universo. 

PARABÉNS FAACO E SUAS ASSOCIAÇÕES!!! 

2. POSTAL SAUDE 

Cumprindo o já programado pela Operadora em atendimento a determinação dos 

Correios, os Aposentados já estão recebendo seus boletos com a cobrança integral da 

mensalidade. Alguns dos nossos colegas terão com certeza dificuldade para honrar esse 

compromisso e tomarão atitude que só compete a cada um (ficar ou sair?). As nossas 

Associações tem procurado Regionalmente (até para reduzir o custo) Operadoras de 

Saúde que possam oferecer uma melhor condição, entretanto estamos barrando sempre 

na nossa idade que não ajuda em nada. Não temos ainda uma decisão definitiva da 

nossa ação, mas com aprovação do PDL 342 no Senado Federal, acreditamos que surgirá 

uma nova visão jurídica sobre o assunto. Junto a esse “Na Quarta” estamos 

encaminhando a resposta do Presidente da Postal Saúde diretamente a consulta da 

ARACT, nossa Associação de São Paulo 

3. POSTALIS 

Continuamos com o acompanhamento da situação do Postalis  e das implicações 

decorrentes das mudanças no PBD e da criação de um CD puro . Os nossos 

representantes do GT – Grupo de Trabalho não se desligam um instante do assunto e 

mantemos uma discussão aguerrida sobre a inclusão da RTSA. Após várias  discussões 

que ainda teremos poderá inclusive ocorrer a necessidade de recorrermos a uma ação 

jurídica. Fiquem atentos , esses assuntos são importantíssimos para todos os 

participantes assistidos e pensionistas. 
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