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1. ACT 2021/2022
A discussão do Acordo Coletivo 2021/2022 no TST (dissídio) teve um pedido de vistas do
Ministro Ives Gandra, o que levou a discussão para o dia 22 de novembro. Uma data base
que é 1º de agosto, aguardando uma decisão para o final de novembro é para realmente
deixar os trabalhadores com a cuia na mão, afinal de contas a inflação já bateu os 10%.
Depois de todas as discussões ainda poderemos ter uma posição negativa com relação aos
benefícios quase todos já retirados no último acordo, em especial a Assistência Médica.
“Povo sofredor!“

2. POSTAL SAUDE
Já encaminhamos nossa discussão em áudio, com o Escritório Janot sobre a ação e
andamento na tentativa de conseguirmos suspender o pagamento dos valores integrais da
mensalidade aos aposentados a todos os Presidentes. Infelizmente dependemos sim de uma
sentença da Justiça que até o momento não saiu, apesar das cobranças constantes do nosso
escritório e decisões positivas de processos de Organizações Congêneres. Não vamos
permitir que nossa esperança fraqueje , afinal de contas é um assunto que nos atinge
profundamente. Nosso processo já tem mais de 2000 folhas e a morosidade da Justiça tem
deixado a todos muito preocupados.

3. PROVA DE VIDA
Como informado anteriormente foi suspensa a necessidade de prova de vida no INSS até o
final de 2021. A Previdência já efetuou nova tabela para o ano de 2022 , entretanto os
Bancos estão aceitando a prova de vida a qualquer momento.

4. XXVI CNAPI
O Congresso da COBAP inicia seus trabalhos com sede no Hotel Real Classic em Aracaju em
21/10. O pessoal está tendo muita dificuldade no deslocamento aéreo mas se Deus ajudar
tudo dará certo. A FAACO estará representada nesse Congresso pelo colega Pedro Alcântara
de Santa Catarina que também é atualmente Vice Presidente do Codel.
Boa sorte a todos os participantes!
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