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1- Atenção, Senhores Presidentes de Associações
Informo que o presidente da FAACO, Jesuíno de Carvalho Caffé Filho, está
internado por conta de sérios problemas de saúde, totalmente impedido de
atender e acompanhar os assuntos relativos à Federação. Portanto, nem ele,
nem sua esposa que o acompanha, deverão ser contatados de forma alguma,
para que estejam focados no seu restabelecimento.
De acordo com o regulamento estatutário Art. 36º do parágrafo 2º do item
(a), no caso de impedimento do Presidente, o vice-presidente assume a
presidência da FAACO.
Desta forma, a partir de hoje estou assumindo a presidência da FAACO e
todos os documentos e assuntos pertinentes à Federação, deverão ser
comunicados e encaminhados a mim, pelos seguintes meios:
- E-mail Associação: aract@terra.com.br

- E-mail pessoal: fernandesah@uol.com.br
- Meu telefone/whatsapp: (11) 99906-0751
- Telefone Associação: 11-3326-8962/11-3227-0716
Estou à disposição também, para atendê-los, em nossa sede, na Av. Prestes
Maia, 241 – sls.1203/1205 – Centro de São Paulo-SP.

Antonio Henrique Fernandes
Presidente em exercício da FAACO
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2. EMPRÉSTIMO – POSTALIS
O módulo de operações de empréstimo do Postalis está passando por uma necessária
reformulação, inclusive com “reparametrização” de seus logs internos. Este trabalho, que
tem se estendido pelos últimos dias, visa a resolver de forma definitiva problemas
apresentados nos últimos anos, tanto de ordem tecnológica/digital, quanto
contábil/financeira e de processos.
As ações em andamento têm envolvido toda a área de empréstimos, além dos técnicos
de TI do Postalis e da empresa que presta suporte à atividade. Entretanto, ainda não
temos uma data para o retorno das operações. Assim que o sistema estiver pronto,
divulgaremos por meio dos nossos canais de comunicação.
Reiteramos que a emissão de boletos de quitação e de parcelas inadimplentes do seu
empréstimo já se encontram disponíveis no Postalis Online. Todavia, as operações de
Renegociação e Concessão continuam bloqueadas.
Matéria sobre o assunto está disponível no link:
http://www.postalis.org.br/2022/02/22/comunicado-sobre-a-carteira-de-emprestimos/.

3. CRONOGRAMA PARA INCLUSÃO DE REQUERIMENTOS DE
BENEFÍCIOS – FOLHA DE MARÇO DE 2022.
O cronograma para inclusão dos requerimentos de concessão, prorrogação e
manutenção de Benefícios para a folha de MARÇO/2022, com previsão de crédito do
pagamento em 31/03 (quinta-feira).
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Novas Concessões de Benefícios

DATA LIMITE PARA
INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO
15/03/2022

Prorrogações de Auxílio-Doença

(terça-feira)
15/03/2022

Prorrogações de Aposentadoria por Invalidez

(terça-feira)
15/03/2022
(terça-feira)

Manutenções de benefícios (pedido de revisão de
benefício, prorrogação de pensão por morte (declaração
de escolaridade filho universitário), pensão alimentícia,
isenção de imposto de renda e outros)

PLANO BD

(Benefício Proporcional Saldado/ BPS)
Novas Concessões de Benefícios

10/03/2022
(quinta-feira)

DATA LIMITE PARA
INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO
15/03/2022
(terça-feira)

Manutenções de benefícios (pedido de revisão de
benefício, prorrogação de pensão por morte
(declaração de escolaridade filho universitário),
pensão alimentícia, isenção de imposto de renda e
outros)
PLANO BD
(Benefícios anteriores ao Benefício Proporcional
Saldado/ BPS)
Novas Concessões de Benefícios
Prorrogações de Auxílio-Doença

10/03/2022
(quinta-feira)
DATA LIMITE PARA
INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO
15/03/2022
(terça-feira)
10/03/2022
(quinta-feira)

Manutenções de benefícios (pedido de revisão de
benefício, prorrogação de pensão por morte (declaração
de escolaridade filho universitário), pensão alimentícia,
isenção de imposto de renda e outros)

10/03/2022
(quinta-feira)

