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1. ASSOCIADOS/ASSOCIAÇÕES/FAACO

É necessário deixar multo claro que a Federação faz um trabalho junto as Associações em defesa dos seus 

associados, entretanto, vários assuntos precisam ser judicializados, e na judicialização  o primeiro problema 

e demonstrar para o juiz que realmente representamos cada um daqueles que estão listados(as vezes isso 

demora). Segundo momento, após as ações terem sido aceitas precisamos ter uma sentença que nem 

sempre é positiva mas quem dá a sentença é o juiz (nesse último processo com relação a Postal Saúde 

temos insistido constantemente na busca de obter uma liminar que nos atenda). Entretanto não temos 

conseguido  êxito. Outras organizações conseguiram êxito mas todas dependem de um julgamento final. 

Continuamos acreditando que possamos ter uma vitória no julgamento, entretanto ele demora e ainda 

pode demorar alguns meses. A situação dos aposentados está problemática com a obrigação de pagar 

100% da mensalidade mas o assunto depende da justiça. Algumas das nossas associações buscaram Planos 

Regionais que possam atender aos seus associados e recomendamos que continuem com a busca, afinal os

Planos Regionais na maior parte da vezes se apresentam mais barato.

2. POSTALIS

No próximo dia 24 de janeiro é comemorado o Dia do Aposentado e o Postalis para celebrar a data 

oferecerá aos seus participantes Assistidos e Pensionistas uma palestra online com tema relevante e que 

será transmitida pelo Youtube, às 15 horas do dia 24/01/2022.                                                                            

Segue o link do evento que já está disponível no Canal do Postalis: https://youtu.be/b6MHiC56LO0 .      

Aproveite para se inscrever no canal e participar do bate-papo com o palestrante mandando perguntas pelo 

CHAT AO VIVO!

3. PAGAMENTO BENEFICIARIOS DA LEI-8529/92

Só agora estará sendo lançado o valor normal do beneficio, alguns colegas tem reclamado sobre a

aplicação do índice. Nossos colega Tarcísio da ABRACO, solicita que aqueles que tenham problema com o

reajuste que enviem com brevidade nome e matricula para que eles possam solicitar o ajuste necessário na

Empresa.

4. DIA 24 DE JANEIRO – DIA NACIONAL DO APOSENTADO

Infelizmente quase nada temos a comemorar nessa data tão importante, estamos sendo caçados como rato

por todos os lados. Uma hora é o Plano de Saúde, uma hora é o Instituto Postalis uma hora é a própria

Previdência. Mas estamos vivos e com nossa família ao nosso lado, esse é o motivo da comemoração maior,

a certeza de que tivemos uma vida digna e fizemos tudo que era necessário na Empresa que trabalhamos,

os Correios.

PARABENS APOSENTADOS! VAMOS CONTINUAR LUTANDO PORQUE A LUTA NÃO SE APOSENTA!
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https://youtu.be/b6MHiC56LO0

