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1- ENAC E CONREP – 2022

Comunicamos que já concluímos os preparativos para a realização do XXIX ENAC, no

período de 01 a 05 de dezembro de 2022. Os contatos para o hotel, passeios e outras

atividades já foram contratadas. Nos próximos dias será divulgado o site com toda a

programação, valores do pacote e inscrições dos possíveis participantes.

2- POSTALIS EMPOSSA CONSELHOS DELIBERATIVOS E FICAL PARA

NOVOS MANDATOS

Informamos que o Postalis realizou nesta quarta-feira (22/06), em cerimônia híbrida –

presencial e por videoconferência – a posse de integrantes dos Conselhos Deliberativo

e Fiscal para os mandatos dos próximos quatro anos, até 22/06/2026. Os atuais

presidentes de ambos os colegiados foram reconduzidos aos cargos por votação

unânime de seus pares: Rogério Boueri Miranda, indicado pela patrocinadora Correios,

segue comandando o Conselho Deliberativo (COD) e Fábio Geraldo Oliveira Conde foi

escolhido pelos assistidos para continuar à frente do Conselho Fiscal (COF).

Escolhidos pelos participantes em processo eleitoral auditado, tomaram posse os novos

conselheiros titulares Anézio Rodrigues, no Conselho Deliberativo, e José Olibério

Alves, no Conselho Fiscal, assim como o suplente do COF Geraldo de Jesus França. O

suplente eleito para o COD, Joaquim Edeval Regis Magalhães, participou do evento e

aguarda sua habilitação pela Previc para assinar o termo de posse.

Também assumiram novos mandatos os conselheiros deliberativos indicados pelos 

Correios: André de Castro Silva, titular, e seu suplente Aurélio Maduro de Abreu, além 

de George Louis Hage Humbert, titular, cuja suplência será definida pela patrocinadora 

e posteriormente habilitada pela Previc. Como conselheiros fiscais, foram empossados 

os representantes dos Correios Gerson Nogueira Machado de Oliveira (titular) e Júlio 

Cesar Oliveira (suplente).
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3- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 1997

Solicitamos que as Associações identifique e comunique seus associados

participantes da 6ª listagem, para que acompanhem a conclusão definitiva deste

processo.

Segue anexo carta recebida da Advocacia Janot.

4- 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO POSTALIS

Como comunicado anteriormente, neste mês de junho/2022, será creditado a 1ª

parcela do décimo terceiro salário do Postalis, que corresponde a 40% do benefício

bruto recebido. O pagamento ocorrerá no último dia útil do mês de junho/2022.


