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1- REAJUSTE SALARIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS DA LEI 8.529/92
– EX 1711
Os Sindicatos e Federações do Correio firmaram o Acordo Coletivo de
Trabalho 2022/2023, fruto da Mediação Pré-Processual entre o TST, com
a representação do Correio e dos trabalhadores.

Na clausula 1ª do acordo salarial será reajustado no percentual de
10,12% (dez virgula doze por cento), correspondente ao INPC acumulado
de 08/21 a 07/22 sobre os valores referente a 01 de agosto de 2022.
Portanto todos os aposentados e pensionistas da Lei 8529/92, Ex 1711,
estarão recebendo o reajuste no holerite/contracheque de setembro/2022,
e o retroativo de agosto de 2022, com possível folha complementar.

2- POSTALIS ESTÁ REALIZANDO O RECADASTRAMENTO DE
APOSENTADOS
Desde 01/08/2022 o Postalis começou o processo de recadastramento de
dados dos beneficiários de aposentadoria paga pelos planos de
previdência PBD e Postalprev. O prazo vai até o dia 31/10/2022.
Acesse a página do recadastramento e realize os procedimentos
necessários: http://www.postalis.org.br/recadastramento/ .
Neste primeiro momento, o recadastramento será para ex-funcionários
dos Correios. O procedimento estava suspenso desde 2017. Manter o
cadastro atualizado é uma necessidade para o Postalis, uma obrigação
dos participantes e assistidos e uma segurança para seus familiares.
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O recadastramento de aposentados 2022 inicialmente está disponível pelo
link http://www.postalis.org.br/recadastramento/ . A novidade deste ano é
que todo o processo será realizado por meio digital tornando mais ágil e
transparente o deferimento e as eventuais atualizações, gerando
comodidade aos participantes.
3 INSCRIÇÕES DE DELEGADOS
Reiteramos aos Presidentes das Associações para que indiquem com
maior brevidade os Delegados que irão participar do XXIX ENAC e 95º
CONREP em Belo Horizonte/MG.
Lembramos que as passagens aéreas com reservas antecipadas, sempre
tem valores menores.
O promotor do evento tem prazo estabelecido em contrato para o mínimo
de reserva no hotel e somente com a presença dos Presidentes e
Delegados das Associações, poderá atender o solicitado.

4ENCONTRO
(ENAC)

NACIONAL

DE

APOSENTADOS

DOS

CORREIOS

No período de 01 a 05 de dezembro de 2022, será realizado em Belo
Horizonte- MG, o Encontro Nacional de Aposentados dos Correios que
reunirá os Presidentes e Delegados de todas as Associações do país e
seus respectivos associados que quiserem participar.
O evento que acontece anualmente, tem como objetivo debater, propor
ações, acompanhar e defender os assuntos de interesse dos aposentados
junto à Postal Saúde, Postalis e órgãos governamentais.
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Será realizada, também, a eleição do novo Presidente e demais membros
da diretoria da FAACO-Federação dos Aposentados e Aposentáveis dos
Correios para o triênio 2022/2025.
Nos 04 dias do ENAC serão realizadas diversas atividades que permitirão
momentos de lazer e de confraternização entre os participantes, conforme
programação.
PACOTE COMPLETO /POR PESSOA
Convidados e acompanhantes:
- quarto triplo – 04 X R$878,00
- quarto duplo – 04 X R$884,00
- solteiro –

04 X R$983,00

Está incluso no pacote:
- hospedagem 04 noites/05 dias
- 07 refeições no hotel;
- 05 cafés da manhã;
- Receptivo e transfer no aeroporto /hotel/aeroporto;

- 01 city tour em Belo Horizonte;
- 01 tour para compras;
- 05 dias de assistência viagem-seguro;
- posto médico/ambulância;
- internet nos salões e apartamentos;
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- banda nas festas de abertura e de encerramento;
Site para compra e inscrição: www.deaeventoseturismo.com/enac
Forma de pagamento: boleto bancário

Inscrições feitas até 30/09/2022: entrada + 03 vezes (setembro
dezembro)

a

- vencimento dia 10 de cada mês
- pagamento da entrada após 2 dias da inscrição
Os preços são válidos conforme tabela e sujeitos a reajustes, sem prévio
aviso (leia atentamente as regras de cancelamento no site de inscrição)
A programação está sujeita à alteração.

