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FESTA DE ANIVERSÁRIO DA
ASSOCIAÇÃO E DIA DAS MÃES

Veja na página 2

EDITORIAL

Estamos completando o 24º Aniversário, de fundação de nossa Associação, neste
período, muitas coisas aconteceram, nossa
principal MISSÃO, lutar em prol de nossos associados, na garantia de seus DIREITOS, representá-los de forma a PROTEGÊ-LOS e em seu
NOME buscar a JUSTIÇA em seu favor. Muitas
foram às vitórias e conquistas obtidas, muitas demandas ainda estão em marcha, enfim,
acreditamos estar no caminho certo, os nossos
associados nos prestigiam, apóiam e, importante, tem bastante confiança na Associação,
como Instituição para representá-los. Agradecemos e lembramos que a existência de nossa
Associação depende da permanência de vocês
em nosso quadro social, bem como, a presença física em nossas atividades, é primordial
para os sucessos e inter-relacionamento entre
todos nossos sócios, por isto é importante a
empatia existente em todas as ações entre a
instituição e nossos associados.

4º ARRAIÁ DA ARACT/SP

ENAC XXVII - 2017

A Associação Representativa dos Aposentados/Veis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos de São Paulo (ARACT/SP) convida
você para participar da “Festa Julina”. Com muita música, quentão,
vinho quente, lanche, pipoca, doces típicos e muito mais. Local:
Sede da Associação End. Av. Prestes Maia, 241 conjs. 1207/1209
– Centro – São Paulo/SP. Caso você venha abrilhantar nossa Festa
Julina, tem a opção de participar com traje típico.

O próximo ENAC, o XXVII, será realizado
em Florianópolis SC, de 11 a 15 de outubro
de 2017.
Para maiores informações, acessar o site:

Data: 12 de julho de 2017.
Início: a partir das 14:00 horas.
Venha prestigiar nossa festa!

http://www.eventosvanserv.com.br/
enac2017/inscricao/index.php

FESTA DE ANIVERSÁRIO
DA ASSOCIAÇÃO E DIA DAS MÃES

Comemoração conjunta!

Em clima de grande fraternidade, foi comemorado o
aniversário de nossa Associação, Vários oradores mencioEm 18 de maio, do corrente ano, foi festejado e comemonaram algumas vitórias e conquistas havidas, após lutas
rado, duplamente, a existência de nossa Associação (ARACT-SP),
incansáveis, até os dias atuais e a homenagem às Mães
(24 anos) e homenagem ao Dia das Mães. A festa foi representes. Como complemento musical do evento, tivemos
alizada no Salão de Festas do Hotel Dan Inn Planalto, onde
a apresentação de um conjunto musical que nos brindou
tivemos o comparecimento de aproximadamente 120 pescom músicas da velha-guarda, principalmente sambas, que
soas, entre as quais destacamos: representantes SINTECT/
empolgaram os presentes.
SP, o Gerente do Núcleo Regional do Postalis, Sr. Demerson
Veja abaixo algumas fotos da comemoração:
Martini, toda a Diretoria da ARACT, e etc.
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ELEIÇÕES POSTALIS
Informamos que o Conselho Deliberativo do Postalis – COD anulou o processo
eleitoral 2017, com votação prevista para o período entre 12 e 23/06/2017.
Após o recebimento de duas manifestações solicitando a anulação das eleições por conflito de interesses, o COD, responsável pela condução dos processos
de eleição no Instituto, se reuniu extraordinariamente nos dias 5 e 7/06 para análise dos pedidos. A reunião foi realizada sem a participação dos conselheiros que
são candidatos no processo eleitoral.
Depois de amplo debate, o Conselho decidiu pela anulação do processo, dando conhecimento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
Previc, em reunião realizada naquela instituição, no dia 06/06.
Na mesma reunião, foi aprovado novo Regimento Eleitoral, com regras mais
específicas com relação às campanhas eleitorais e à participação de membros
dos órgãos estatutários nas eleições, com o objetivo de preservar o Instituto e
garantir a segurança, a transparência e a lisura do processo eleitoral.
Nos próximos dias serão divulgados o novo Edital e o novo Calendário
Eleitoral.
As informações completas estão disponíveis no site do Postalis: http://www.
postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
As instruções sobre as eleições ao Postalis e respectivo calendário já se encontram no site do Instituto.

Continuação do Processo Eleitoral:
Novo período de votação ocorrerá de 27 de julho a 07 de agosto de 2017.
As senhas serão encaminhadas por SMS aos celulares cadastrados na base
de dados do Instituto.
Aqueles que não obtiverem celular cadastrado e ou precisarem de segunda
via da senha, poderão obter utilizando o site http://eleicoes2017.postalis.org.br
Recomendamos verificarem o edital já publicado, o mais importante nesse
processo é que todos possam votar, para que os eleitos sejam de forma significativa.

AOS ASSOCIADOS
(AS) QUE ENTRARAM
COM A AÇÃO AUXILIO
ALIMENTAÇÃO – 2016
A Direção da ARACT/SP comunica a todos os participantes da ação
auxilio alimentação, que esta sendo
agendada audiência. Os associados
que estão com a data marcada nós
iremos entrar em contato para informá-los a data e local. Informamos
que o comparecimento dos associados é de extrema importância para o
andamento do processo.
Comunicamos que não há necessidade do comparecimento do
Advogado, pois o escritório Janot
acompanha a decisão online.

3

AÇÕES TRABALHISTAS:
VALE-ALIMENTAÇÃO E
CELETISTAS
Foram ajuizadas ações em Alagoas, Minas Gerais e São Paulo, todas em fase de audiência preliminar.
A primeira sentença proferida foi em
Minas Gerais, favorável à incorporação do vale alimentação, reconhecendo a natureza salarial da parcela,
em respeito ao entendimento consolidado no TST. Processo em fase de
recurso pela ECT.
Para o caso de ajuizamento de
outras ações, observar o período de
prescrição de 2 (dois) anos, a contar
do encerramento do contrato de trabalho do associado.
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COMPROVANTES DE
RENDIMENTOS PARA
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
Desde há algum tempo, nossos
associados vem nos consultando e
questionando, sobre a emissão de
Comprovante de Rendimentos que
anteriormente eram enviados para
Aposentados e Pensionistas, para
efeito de Declaração de Imposto de
Renda.
Informamos que de acordo com a
Portaria nº 73/215 SEGEP/MP, passa a ser obrigatória a informação do
endereço eletrônico de (e-mail) para
acesso dos comprovantes de rendimentos dos aposentados e pensionistas da Administração Pública
Federal Direta, das Autarquias e das
Fundações públicas vinculadas ao
Poder Executivo Federal.
É imprescindível aos aposentados e pensionistas possuir uma
conta de e-mail.

REUNIÃO DOS “1712”
Em 25 de maio de 2017, tivemos
em nossa sede-social, uma reunião
de empregados, aposentados e pensionistas, pertencentes ao grupo
dos “1712”. Os objetivos dessa
reunião foi o de analise das perspectivas e viabilidade de se iniciar
algumas ações no sentido de “equiparação” junto ao grupo inicial dos
“1711”. Considerando a crise atual
por que passa o País e a vista das
circunstâncias indefinidas, somos
de opinião que deveremos aguardar os acontecimentos futuros, que
poderão nortear as formas de providências a serem adotadas, no sentido de melhor atingir aos objetivos
propostos.
Neste espaço de tempo, sugerimos que os integrantes do grupo
1712, se unam, procurando outros
colegas, no sentido de uma integração maior, pois:
UNIDOS VENCEREMOS”.

POSTAL SAÚDE
POSTAL-SAÚDE X ARACT/SP
Conforme noticiado no Informativo anterior, abrimos um
“canal de comunicação” entre a Postal-Saúde e nossa Associação, logo tivemos oportunidade de receber várias consultas e indagações de nossos associados e as enviamos à
Postal- Saúde que imediatamente efetuou as respostas com
orientações e informações sobre os questionamentos, diretamente aos interessados e com cópia para a ARACT-SP, para
que acompanhássemos os assuntos tratados. Informamos a
todos nossos colegas que continuamos à disposição para,
através do e-mail: aract@terra.com.br, receber os e-mails
com pedidos de informações e/ou orientações sobre a Postal-Saúde.
Conforme informação do Postal-Saúde, informamos a
nossos associados interessados na geração de boletos e/
ou da Ficha Financeira dos aposentados e pensionistas que
tem cobertura pela POSTAL-SAUDE, Através do seguinte link
Http://ec2-54-201200-160.us-west-2.compute.amazonaws.com/boleto/web/index.php:

MUDANÇAS NO
PAGAMENTO E DESPESAS
PELOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
A partir de maio/2017 os pagamentos das Despesas Médicas e Odontológicas referentes aos aposentados beneficiários do Plano Postal Saúde serão realizados exclusivamente
via boleto bancário. O Postalis não efetuará mais cobranças
das despesas do Postal Saúde no contracheque.
Lembramos que os boletos estarão sempre disponíveis
no site da Postal Saúde, no link www.postalsaude.com.br/
aposentados desde o primeiro dia do mês e ali mesmo será
possível emitir uma segunda via.
Informamos ainda que após a data de vencimento os boletos só poderão ser pagos exclusivamente nas Agências do
Banco do Brasil.

POSSE NOVOS CONSELHEIROS DIA 1º DE JUNHO
Nos próximos dias 30 a 1º de junho, o Presidente da Ajacor R. Mateus,
eleito conselheiro titular para o Conselho Deliberativo, participa a todos os
associados e colegas ecetistas, que
estará em Brasília para as solenidades
de posse, ocasião em que deverá também participar de curso de integração
que vai acontecer nos dias 30 e 31
deste mês.

Meu compromisso com todos os
colegas ecetistas e aposentados é realizar um trabalho dinâmico e, que leve
melhorias a todos os beneficiários do
plano de saúde incluindo as pensionistas, com um atendimento rápido e de
qualidade em toda a rede conveniada
em sua cidade e região.
Sei que teremos muitas dificuldades a serem encaradas, mas com mui-

ANIVERSARIANTES DO PERÍODO

Parabéns a todos!
Que Deus conceda muita paz, saúde,
prosperidade e felicidades!

ta dedicação e força de vontade, estou
convencido de que os resultados serão
sentidos em breve espaço de tempo. A
participação de todos vocês foi e será
muito válida. Estou aberto à sugestões.
Mais uma vez, agradeço a todos(as) pela confiança do voto
a mim conferido. Mateus (Conselheiro Deliberativo Titular da
Postal Saúde).

NOTAS DE FALECIMENTO:
Jose Cardoso da Silva
21/12/2016
Jose Ferreira Dias
26/12/2016
Odecio Bernardino Mendes
01/04/2017
Altair Illipronti
29/05/2017
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