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EDITORIAL

FAACO 23 ANOS

RESPONSABILIDADE,
TRABALHO E INTEGRAÇÃO
Há exemplo de anos anteriores,
neste ano também abordaremos a necessidade de nossos associados se
unirem mais e mais, uma vez que teremos algumas lutas ainda pela frente
na conquista da plenitude de nossos
benefícios, como por exemplo: índices inflacionários que deixaram de
integrar nossos reajustes salariais de
benefícios, continuidade no Postal-Saúde do beneficiário sobrevivente,
no caso de infortúnio do passamento do beneficiário titular, extensão de
direitos adquiridos aos colaboradores
que ingressaram no antigo DCT, no
período de 1964 à 03/1969 época da
criação de nossa ECT, e até a data de
opção 31/12/1975.
A ARACT-SP tem como missão
defender os direitos dos aposentados, aposentáveis e pensionistas dos
Correios e Telégrafos de São Paulo.
Nosso trabalho promove a defesa dos
interesses dos seus associados, no
sentido de serem mantidos o atendimento das áreas: Previdência Social,
ECT, Postalis, Postal-Saúde, Órgãos
Públicos Federais, Estaduais.
Dessa forma, busca o intercâmbio
e parceria com entidades outras, para
prestar e manter assistência jurídica
dedicada à defesa de seus direitos,
bem como o lazer para melhoria da
qualidade de vida de seus associados.
Por ser a ARACT-SP a associação
de representação legal dos aposentados dos Correios e Telégrafos, o ponto de referência é a assistência as
demandas dessa categoria, está ela
sempre se modernizando, garantindo
assim seu crescimento. Através do
desenvolvimento digital, mantemos

nosso site, sempre com notícias atuais nos interesses de nossos associados. Visite-nos. Site: WWW.aract-sp.
org.br.
Enfim, outras coisas existem que
nos anima a persistirmos na luta e
precisamos justamente de que nossos associados nos ajudem, a localizar os nossos antigos colegas que se
aposentaram e se afastaram não mais
atualizando seus endereços ou retornando à Repartição, ou seja, não quiseram ou não sabiam de seus direitos,
muitos já deixaram esta “Urbe”, suas
esposas ou companheiras deixaram
de exercer seus direitos de “pensionistas”. Ajudem-nos a ajudá-los!
Continuamos com nossa missão
sempre procurando levar o que de
melhor conseguíssemos fazer para
nossos associados: informações e
possibilidades de processos na justiça Estadual ou Federal, através de
advogados, ou consultorias por nós
conveniadas e mesmo junto aos Órgãos Públicos, responsáveis pela administração e gestão de nossos benefícios. Claro que não somos perfeitos.
Nesse tempo, com certeza tivemos
muitos erros, mas, como diz o ditado
popular, somente erra quem procura
fazer alguma coisa, quem nada faz
somente critica.
Assim, com o apoio de nossos
associados e com outros que virão,
vamos continuar nossa luta, torcendo
para que nossos colegas da ativa, ao
se aposentarem, se unam a nós, e se
associem em sua Entidade Representativa, afinal, temos muitos colegas
que ainda não conhecem sua, nossa,
casa (A Associação).
Sejam bem vindos!

Funcionários do antigo Departamento de Correios e Telégrafos
integrados a ECT através da lei
6.184/74 desenvolveram uma mobilização em todo o Brasil para
resgate dos seus direitos cujo
cumprimento não vinha acontecendo. No ano de 1992, no dia 14
de dezembro, finalmente como resultado desse trabalho tivemos a
aprovação da Lei 8.529/92, resgatando definitivamente a dignidade
da categoria.
A necessidade de vigilância
permanente se fez necessária para
a manutenção dos direitos e finalmente, com essa finalidade, no dia
5 de setembro de 1994, na cidade de Curitiba, inicialmente com
6(seis) associações e atualmente
com 21(vinte e uma), foi fundada a
FAACO- Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas
dos Correios e Telégrafos.
A FAACO tem mantido parcerias com diversas entidades e mobiliza-se no Parlamento, na Área
Jurídica e na sociedade, sempre
na defesa dos seus associados e
da família ecetista em geral.
Hoje a FAACO aniversaria,
completa 23(vinte e três) anos e
é dia de comemorar, agradecer e
pedir:

VIDA LONGA
À FAACO!

NOTÍCIAS DO POSTALIS
Apesar das crises recentes havidas até 2016, através da Assessoria de Comunicação do
Postalis, recebemos notícias auspiciosas sobre o 1º Semestre de 2017. Veja abaixo a notícia:
POSTALIS SUPERA META DO 1º SEMESTRE
O Plano PostalPrev teve rentabilidade de
4,43% no primeiro semestre de 2017, superando em 15% a meta atuarial para o mesmo
período. O plano está superavitário em R$ 507
milhões no fechamento do primeiro semestre.
Atualmente com um patrimônio consolidado de R$ 4,8 bilhões, o PostalPrev teve um
crescimento de R$ 324 milhões no ano.
Cerca de 63% dos investimentos do plano
estão em Títulos Públicos Federais, ou seja,

aproximadamente R$ 2,8 bilhões.
O Diretor de Investimentos, Christian Schneider, avalia que as estratégias de alocação
dos recursos tomadas até o momento estão se
mostrando acertadas e em consonância com
os movimentos do cenário econômico que vivemos. “Estamos atuando de forma assertiva
nos investimentos do Postalis. Prova disso, são
os resultados que já começam a aparecer no
Plano PostalPrev”, destacou.

ELEIÇÕES POSTALIS 2017
Nesta segunda-feira (07), a Comissão Eleitoral apurou os votos e obteve os resultados
das Eleições 2017. Pela primeira vez, o Diretor
de Benefícios foi escolhido por meio do voto.
Além disso, os participantes escolheram dois
representantes no Conselho Deliberativo e um
no Conselho Fiscal.
O candidato Marcos Antonio Sant´aguida
do Nascimento foi eleito com 3.120 votos para
ocupar o cargo de Diretor de Benefícios do Instituto.
Para os dois cargos no Conselho Deliberativo foram eleitas as chapas “Venha comigo
nessa luta, que JUNTOS PODEMOS MAIS”,
dos candidatos Edgard de Aguiar Cordeiro /
Nilton França Soares com 5.166 votos e “POR
UM POSTALIS PARA OS PARTICIPANTES” das
candidatas Amanda Gomes Corcino Garcia /
Suzy Cristiny da Costa com 4.053 votos.
A vaga do Conselho Fiscal será preenchida pela chapa “COMPROMISSO E RESULTADO” dos candidatos Maurício Fortes Garcia

Lorenzo / Fábio Geraldo Oliveira Conde que
receberam 4.121 votos.
A eleição deste ano foi realizada pela internet e via central telefônica. Isto possibilitou
que a apuração fosse bem rápida, utilizando o
sistema ELEJA desenvolvido para gerenciar o
pleito.
Ao todo, participaram 14.946 votantes.
Este número representa 11,80% dos eleitores
cadastrados. Cerca de 20 pessoas estiveram
presentes no auditório do edifício-sede do Postalis, em Brasília, para acompanhar a apuração
e a divulgação do resultado.

ELEIÇÕES

POSTALIS 2017

Conselho Deliberati vo, Fiscal e Di retoria de Benefícios

Para saber mais, acompanhe o boletim
“Postalis em Números” que apresenta dados
da gestão como alocação da carteira de investimentos, volume de arrecadação, pagamento de benefícios, evolução do patrimônio,
reservas matemáticas e rentabilidade dos planos de benefícios.
Por meio do boletim, os participantes podem acompanhar de perto a gestão do Instituto.

RECADASTAMENTO
POSTALIS
Informamos que os (as) aposentados
(as) do Postalis terão do dia 03/07/2017
até o dia 29/09/2017 para fazer o seu recadastramento anual.
Como acontece todos os anos, a ação
tem a finalidade de comprovação de vida
e atualização dos dados do cadastro, com
o objetivo principal de preservar a regularidade do pagamento das aposentadorias.
A participação é obrigatória. Aqueles
que não participarem da ação terão o pagamento dos benefícios suspensos a partir do mês seguinte ao encerramento do
período de recadastramento.

Maiores informações no hotsite:
http://recadastramento.postalis.org.br/

PEQUENAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ELEIÇÕES DO POSTALIS – 2017
Faremos aqui algumas considerações sobre as eleições do postalis na tentativa de extrair algumas lições
que nos sirvam de ajuda em próximos eventos.
É óbvio que não colocaremos aqui uma
análise detalhada contendo todos os aspectos
encontrados nessas eleições, mas nos deteremos em situações que dizem de perto ao nosso
universo de associados das diversas associações filiadas à faaco e ao evento como um todo
(com certeza outros colegas já fizeram suas próprias analíse).
É muito constrangedor verificar que no universo de eleitores, somente exerceram esse
direito 11,80%, ou seja, de 126.642 eleitores
apenas 14.496 votaram, o que nos transmite o
desânimo, falta de interesse e total descaso com
seus direitos. Foi ainda demonstrado com uma
grande quantidade de votos em branco (1.185)
e nulos (3322) que os candidatos não motivaram
esses eleitores. Essa com certeza é uma realidade que necessita ser modificada.
1) analisamos que nesse caso específico a
faaco foi apenas coadjuvante, isso porque levamos em consideração as duas eleições (postal
saúde e postalis) sendo a escolha da faaco pela
posição na postal saude, atingida como esperado e cumprindo-nos apoiar a parceria faaco/
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findect/adcap/apect, nas eleições do postalis. A
findect e a adcap, decidiram usar a parceria nos
cargos de diretor de beneficios e um conselheiro
deliberativo e no restante... Cada um por sí, o
que criou uma grande dificuldade adicional.
2) no resultado das eleições e levando em
conta o nosso universo, verificamos as votações inicialmente por idade, constatando que
o universo acima de 60 anos que votou, o fez
na maioria das vezes levando em conta o solicitado pela federação, mas com um peso muito
pequeno.
3) no resultado por localidade verificamos
que talvez pela multiplicidade de candidatos a
recomendação da faaco não foi totalmente atendida e os votos foram direcionados para suas
preferencias regionais.
4) corremos um grande risco de não conseguirmos eleger o diretor de beneficios (e eu
chamei bastante atenção na época sobre isso).
Verifiquem que o marcos foi eleito com 3.120. E
o segundo colocado teve 2.668, comparem que
o diretor de beneficios marcos teve 3.120 votos e
o conselheiro deliberativo edgar, apoiado pelos
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mesmos parceiros, foi eleito com 5.165 votos.
5) o segundo conselheiro deliberativo foi
eleito pela fentect e o conselheiro fiscal foi eleito
pela adcap, todos com ações especificas muito
fortes e apoiados até por algumas das nossas
associações, contrariando o negociado inicialmente.
Obs: finalmente fica a lição que juntos somos fortes e separados conseguimos muito
pouco (ou quase nada). Será necessário que
nas futuras oportunidades analisemos cuidadosamente nossas decisões, levando em consideração a necessidade coletiva de defesa dos
direitos da maioria, mas lutando também pela
defesa das minorias.
Agora vamos dialogar com todos que nos
representarão para que o postalis possa se recuperar crescer e atender a tudo para o que foi
criado, sempre com transparencia e cuidado
com seus participantes e participantes assistidos.

Faaco - união, força e trabalho.
Materia publicada pela Faaco.

CONVÊNIO MÉDICO
Cobrança Ilegal no
Atendimento Médico
Temos recebido alguns comunicados
de associados, relativo a atendimentos
médicos, em que credenciados, após
consultas procuram cobrar valores de
forma particular, por procedimentos médicos/ cirúrgicos, diagnosticados e indicados nas consultas.
Esclarecemos que esta atitude é ilegal. Solicitamos a todos nossos associados que entre em contato conosco, informando o nome do credenciado sempre
que o correr este tipo de fato, pois informaremos ao corpo diretivo e administrativo do Postal Saúde que adotará as devidas providências.

83º CONREP
PORTO ALEGRE

Realizado em Porto Alegre no período de 29,30/06 e 01/07 o 83º CONREP
da FAACO contou com a presença dos
Presidentes/Delegados da Federação e
convidados como Julio Cesar, Diretor da
Postal Saúde, Diretor Regional do Rio
Grande do Sul, a Presidente Nacional da
ADCAP Maria Inês e demais convidados.
O Colegiado como sempre discutiu os diversos assuntos de interesse do universo
de Aposentados Aposentáveis e Pensionistas e ainda a situação da Empresa, da
Postal Saúde e do Postalis.
Esteve presente também durante a
reunião o representante do Escritório
Janot, Dr. Fábio que discorreu sobre assuntos atuais de vital importância para
nossos associados em todo o Brasil,
como reaposentação, vale alimentação
e outros. No CONREP em questão várias
idéias foram discutidas e serão colocadas
em prática logo que possível.
Agradecemos aos anfitriões (AGACOR-RS) que nos acolheram de forma
atenciosa.

MEMORIAL:
EMILIANO FLORÊNCIO DA SILVA
Através desta edição de nosso Boletim Informativo, estamos prestando nossa
homenagem ao inesquecível colega EMILIANO FLORÊNCIO DA SILVA– Diretor Financeiro da Associação Representativa dos Aposentados/Veis e Pensionistas dos
Correios e Telégrafos do Estado de São Paulo – ARACT-SP – que faleceu no dia 20
de agosto, do corrente ano, com 75 anos de idade. Em São Paulo SP.
O colega Emiliano ingressou nos Correios em julho de 1975, onde exerceu diversas atividades e funções em diversas áreas. Foi participante ativo dos vários movimentos em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores dos Correios, desde 1976,
muito ajudou na formação e constituição de nossa Associação e do movimento de
Anistia, luta dos Ex 1711 e dos 1712.
Viúvo, e pai de três filhos (Eliane, Érik e Vanessa e três netos). Afastou-se da
Empresa em 1998, continuando a oferecer seus trabalhos e conhecimentos na Associação dos Aposentados- ARACT-SP. além dos serviços prestados aos Correios
e à sociedade deixará muitas saudades e boas lembranças a uma infinita quantidade de amigos.

Nós da ARACT consternados,
colocamo-nos em oração pedindo que sua
caminhada até a morada do Pai, seja abençoada
por uma chuva de rosas, em forma de orações, e
sejam bênçãos iluminando sua trajetória.

BENEFÍCIOS DO BD (POSTALIS)
TERÃO REAJUSTE EM AGOSTO
Os aposentados e pensionistas do
Plano BD terão seus benefícios reajustados neste mês de agosto.
O Instituto aplicará o percentual de
reajuste anual previsto no regulamento, visando à preservação do valor real
dos benefícios.
Conforme Art. 98 do Regulamento
do Plano de Benefício Definido – BD
saldado, os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados de
acordo com a tabela abaixo, elaborada
a partir da Data de Início dos Benefícios – DIB:

ANIVERSARIANTES
DO PERÍODO
Parabéns a todos!
Que Deus conceda muita
paz, saúde, prosperidade
e felicidades!
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Observação: A deflação observada
no mês de junho/2017 não será aplicada no corrente mês (agosto/2017) para
os benefícios com DIB em junho/2017,
no entanto, no reajuste a ser aplicado
em agosto/2018, o índice negativo será
abatido do índice acumulado.
O reajuste anual é calculado mediante a aplicação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado
desde o último reajustamento ocorrido
em agosto de 2016.

COMUNICADO DESAPOSENTAÇÃO
A Advocacia Janot informa a todos que ainda não houve
a publicação do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal, que decidiu não ser possível a desaposentação, entretanto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e as Varas
Federais de Brasília já estão aplicando o referido julgamento
para julgar improcedente as ações ajuizadas e reformar as
sentenças que concederam o benefício da desaposentação.
Estamos apresentando recursos em todos os casos, na
esperança de que quando publicar a decisão do Supremo
Tribunal Federal possa de alguma forma beneficiar nossas
ações.

Aqueles que tiveram a implementação da nova aposentadoria e continuam recebendo o novo valor, deverão ter seus
benefícios suspensos, retornando para o benefício da aposentadoria anterior.
Em todos os recursos apresentados, fundamentamos
que os benefícios recebidos foram oriundos de decisão judicial, portanto de boa-fé, não sendo passíveis de devolução.
Nesse sentido, a Advocacia Janot continua a lutar pelo
interesse de todos os Associados, estando sempre à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Advocacia Janot

XXVII ENAC - 2017

NOTAS DE FALECIMENTO

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

Oedis Jose de Almeida - 27/05/2017
Odete Bronze Mendes - 26/06/2017
Vanda Silva Rodrigues - 29/06/2017
Izabel Del Giudicci Galhardo - 19/07/2017
Emiliano Florêncio da Silva - 20/08/2017
Orlanda Stocco - 29/08/2017

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

“Que as famílias sintam o
conforto da fé e viva a mensagem
da esperança. A fé, a presença
solidária de familiares, parentes
e amigos confortem a família
enlutada. Se perdemos um ente
querido aqui na terra, certamente
ganhamos um intercessor no céu.”
Que descansem em paz!

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - ARACT/SP
Junto a esta edição de nosso Informativo, estamos enviando uma ficha para
atualização dos dados constantes em nosso banco de dados, eis que, muitas vezes
recebemos alguns Informativos em devolu-

ção por erros de endereços, ou ao tentarmos
entrar em contato com nossos associados,
os telefones constantes em nosso cadastro
esta desatualizado ou houve mudança de
endereço, etc. Objetivando atualização dos

dados de nossos associados, pedimos que
essas fichas sejam preenchidas e devolvida, o mais breve possível, a fim de mantermos nossos cadastros atualizados e agilizar nossos contatos com os associados.
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