INFORMATIVO EXTRA Nº2 01/SETEMBRO
30 de Setembro de 2016

“NA QUARTA”
REAPOSENTAÇÃO/DESAPOSENTAÇÃO
O assunto reaposentação/desaposentação tem previsão de Julgamento no STF para o dia 26 de
outubro. Acredita-se que no julgamento deverá ser adotado um sistema de modulação que poderá
garantir o direito para todos que já entraram com ação na justiça e deixar de fora quem não o fez.
Em virtude disso fica alterado o prazo fornecido anteriormente considerando que qualquer
novo contrato com todos os documentos exigidos deverá estar no Escritório Janot até o dia 14
de outubro (sexta-feira), na tentativa de garantir o direito para todos. Relembramos a data final
para os documentos (contrato, termo de autorização individual etc ...) é estar no escritório até a
sexta-feira dia 14 de outubro.

Abaixo reproduzimos o email do Escritorio Janot:
“Prezados Presidentes
O tema “Desaposentação” está na pauta do STF e será votado dia 26 de outubro de 2016,
motivo pelo qual temos que antecipar a data final de apresentação dos nossos interessados para
o dia 14 de outubro de 2016.
Esclareço que os que não estiverem com a documentação completa não serão listados porque
a ação será protocolada IMPRETERIVELMENTE dia 17 de outubro de 2016 (segunda-feira).
Segundo informações, o governo já teria entrado na justiça e espera-se que o Supremo Tribunal Federal aplique o “EFEITO MODULADOR”, O que equivale a dizer que este direito será
proibido e concedido apenas aos que já tenham entrado na justiça.
Assim sendo, solicitamos dos Ilustres Presidentes atenção rápida para atender ao maior número possível de seus associados que tenham interesse em participar desta ação.

Atenciosamnete
Leda S. Janot”

Av. Paulo VI, n° 190 - 1° andar - Pirituba
CEP 41820-900, Salvador - BA
Tele/Fax: (71) 3346-2116 e 3345-7327- jesuinopres1@faaco.org.br
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“NA QUARTA”
EDITAL - ELEIÇÕES - CONREP N 80°
O Presidente da Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos no uso de suas atribuições e de acordo com o Estatuto em vigor, convoca os delegados
previstos no Art.18° para a realização das Eleições da FAACO, gestão 2016/2019 a realizar-se em
data, local e horário abaixo descriminados:
LOCAL: Sala de Reuniões do TROPICAL MANAUS ECORESORT - Av. Coronel Teixeira, nº 1.320 - Manaus/AM.
DATA: 09 de Novembro de 2016.
HORÁRIO: 15:00h
a) Cargos a serem preenchidos:
• Presidente
• Vice-Presidente
• Primeiro Secretário
• Segundo Secretário
• Primeiro Tesoureiro
• Segundo Tesoureiro
• Diretor Social
• Vice-Diretor Social
• Diretor de Patrimônio
• Vice-Diretor de Patrimônio
• Diretor de Relações Previdenciárias
• Vice-Diretor de Relações Previdenciárias
• Diretor de Saúde
• Vice-Diretor de Saúde
• Assessores da Presidência - 03
• Conselho Fiscal Efetivo - 03
• Conselho Fiscal Suplente - 03
b) Chapa Única apresentada no CONREP N°79 em Curitiba/PR em 29/07/2016 e
homologada pelos Presidentes/Delegados presentes.
c) A eleição será efetuada no CONREP a será realizada em data, local e horário acima
discriminado, durante o XXVI BNAC.
d) Por tratar-se de chapa única a votação explicitada neste edital será conforme determinado no
parágrafo único do Art. 46° do Estatuto em vigor.
Salvador, 03 de Outubro de 2016

Jesuíno de Carvalho Caffé Filho
Presidente
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“NA QUARTA”
EDITAL - N 81° CONREP - FAACO
O Presidente da Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos, no uso de suas atribuições e de acordo com o estatuto em vigor, convoca os Delegados,
previstos no Art. 18° e seus parágrafos, para a Reunião do Conselho de Representantes da FAACO de Nº81 a realizar-se em local, data, hora e pauta abaixo descriminados:
LOCAL: Sala de Reúniões do TROPICAL MANAUS ECORESORT - Av. Coronel Teixeira, nº 1.320 - Manaus/AM.
DATA: 09 de Novembro de 2016.
HORÁRIO: 16:00h

PAUTAS:
1.COBAPIFAACO/ASSOCIAÇÕES
2.ESCRITÓRIO JANOT
3.O QUE OCORRER
A Assembleia será instalada conforme o Estatuto em vigor.
Salvador, 03 de Outubro de 2016

Jesuíno de Carvalho Caffé Filho
Presidente
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“NA QUARTA”
250 - 29/09/2016
1. MANIFESTAÇÃO EM FRENTE AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Nesta terça-feira dia 27, em conjunto com a FNESPF, a NOVA CENTRAL e a COBAP com
grande parte de suas Federações filiadas aconteceu uma grande manifestação em frente ao Ministério do Planejamento. A Presidência da FAACO se fez presente junto com o Presidente da ARACT,
da APAPC, a Vice Presidente da ABAICT, quando mais de 500 participantes manifestaram-se a
favor da volta do Ministério da Previdência, Equidade e Paridade Salarial e ainda contra a Reforma
da Previdência.
A manifestação foi realizada em frente ao Ministério e também com fechamento de faixas do
eixo monumental na Esplanada dos Ministérios. Estavam todos munidos de faixas de protestos, com
apitos, buzinas e vários aposentados fantasiados de palhaço como referencia simbólica ao tratamento dispensado pelo governo aos Aposentados Brasileiros. Fotos do evento estarão sendo colocadas
em seguida no site da FAACO.
2. REUNIÃO FAACO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS
A Diretoria da FAACO efetuou reunião com o Presidente do Conselho de Administração da
ECT Dr. Inaldo Rocha Leitão tratando de assuntos referentes a empresa mas que atingem diretamente aos seus aposentados como o Plano de Saúde e o Instituto de Previdência Postalis.
A reunião em questão aconteceu na manhã do dia 27 e essa notícia com as respectivas fotos
serão disponibilizadas no site da FAACO.
3. REUNIÃO FAACO/VIGEP
A Diretoria da FAACO participou de reunião na VIGEP na manhã do dia 28/09 com a presença
do Dr. Heli Siqueira de Azevedo Vice Presidente de Gestão e Alcelir Schifter Chefe do DESAU.
Foram discutidos diversos assuntos de interesse do universo da FAACO e especificamente o
Plano de Saúde Correiossaude e a Caixa de Assistência Postal Saúde e ainda a situação dos reintegrados do Mandado de Segurança/97, chamados de 6º lista que apesar de várias tratativas entre
a FAACO e os Correios ainda não lograram receber seus direitos mesmo com a definição de um
acordo já proposto pela Federação.
4. XXVI ENAC MANAUS /AM
Relembramos a todos que as inscrições para o referido Encontro Nacional a realizar-se nos primeiros dias de novembro terá seu prazoencerrado no próximo dia 10 de outubro. Você que ainda não
se inscreveu utilize o site www.eventosvanserv.eom.br/enac2016/ e aproveite esses últimos dias.
5. RECADASTRAMENTO APOSENTADOS POSTAL SAÚDE
Relembramos a necessidade de todos os aposentados beneficiários do Plano de Saúde administrado pela Postal Saúde de efetuarem o seu recadastramento de acordo com o cronograma já amplamente divulgado. Consulte o site www.postalsaude.com.br e efetue o seu cadastramento dentro
do cronograma ali estabelecido.
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