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CONVITE!
A diretoria da ARACT/SP (Associação dos Aposentados/Veis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos de São Paulo), convida para a festa de
confraternização de fim de ano, que será realizada no dia 12 de dezembro
de 2017 à partir das 12h30min, com um delicioso churrasco.
Local: Rua Tabatinguera, 192 (Quadra Esportiva do Sindicato dos Bancários), próximo ao Metrô Sé! (Saída pelo lado do Poupatempo/Rua Silveira Martins)
Solicitamos a todos confirmar presença até o dia 05 de dezembro de
2017. Esperamos contar com a sua presença!

A diretoria!

RECESSO DE
FIM DE ANO!
A ARACT/SP
estará em recesso
no período de
22/12/2017
a 01/01/2018.
Retornando suas
atividades no dia
02/01/2017.

NOTÍCIAS DO POSTALIS
Informamos que em 14 de novembro último, tivemos a oportunidade e a satisfação
de participar, em Brasília/DF, com outras Associações Co-Irmãs e a FAACO, de uma
reunião com o Sr. Walter de Carvalho Parente, Interventor do Instituto de Seguridade
Postalis, designado pela PREVIC
Na oportunidade, o Presidente
da FAACO, Sr. Jesuino de Carvalho
Caffé Filho passou às mãos do Interventor uma correspondência com
vários quesitos e questionamentos
apresentados por muitos participantes vinculados ao Postalis.
Durante a reunião foram apresentadas várias consultas sobre assuntos de interesse de toda a família
ecetista, filiada ao Postalis. A grande
preocupação da FAACO, que abriga
a maior parte dos participantes assistidos é sobre a continuidade do
plano BD, a saúde do Instituto e a

limpeza definitiva dos investimentos.
A Federação dos Aposentados solicitou e teve a promessa da criação
de um canal de informações que permita manter seus associados a par de
todos os acontecimentos do Instituto.
Já foi acertado que a FAACO participará de várias discussões (inclusive
da possibilidade de fechamento dos
Núcleos Regionais) assunto que a
FAACO se posiciona de forma contraria, com uma COMISSÃO já definida
(Presidente da AGACOR, Presidente
da UNACOB e do Vice-Presidente da
ABRACO).

RECADASTAMENTO
POSTALIS

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
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Consideramos a reunião bastante proveitosa e vamos seguir em
frente, na defesa do Postalis e dos
direitos de seus participantes.
Ao final da reunião, o Sr. Parente,
interventor do Postalis, informou que
da correspondência recebida faria
uma análise e daria uma resposta ao
Presidente da FAACO, tão logo recebamos estas respostas daremos
notícias aos nossos associados.
Bem como, entregou a cada um
dos presentes um relatório com um
balanço dos primeiros 30 dias de
sua gestão como interventor.

Informamos que os (as) aposentados (as) do Postalis terão do dia 03/07/2017
até o dia 29/12/2017 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/

NOTAS DE FALECIMENTO
Rosalina da Silva Lucca – 30/07/2017
Issame Horibe – 09/08/2017
Lourdes Altieri Cândido – 24/08/2017
Mario Baptista – 26/08/2017
Jose Claudio Ap. de Freitas – 15/09/2017
Antonio Carlos Amêndola – 02/10/2017

“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!
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EDITORIAL

A Organização dos Correios no Brasil aconteceu em 1.663, portanto há 354
anos. A FAACO - Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos
Correios e Telégrafos e as Associações de Aposentados à ela vinculadas, é
guardiã de sua história de ontem, hoje e sempre.
Lutaremos incessantemente por um Correio a serviço do povo brasileiro, com
qualidade sempre estatal e público, em todo o tempo orgulho do Brasil.”
Estamos ao final de mais um
ano, momento de planejamento,
reflexão e tomada de novas atitudes, e renovação de novas esperanças para o futuro ano que estamos vislumbrando.
Estaremos realizando nossa
Festa de Confraternização de Final de Ano, no dia 12 de dezembro
de 2017, juntamente estaremos
comemorando os 25 (vinte e cinco
anos), “Bodas de Prata” de nossa

Lei nº 8.529/92, que resgatou a
dignidade e garantiu a tranquilidade e manutenção de uma aposentadoria segura para a família dos
ecetistas ex-1711.
Que tenhamos noção do quanto conseguimos, conquistamos,
enfim, quantas vitórias tivemos e
quanto faltou para completar nosso planejamento anterior, quais
são nossos novos objetivos e metas além dos incompletos e que

XXVII ENAC
FLORIANÓPOLIS/SC
Realizado com muito sucesso o Encontro
Nacional em Florianópolis – SC, com muitos
passeios (Blumenau com Oktoberfest, Balneário Camburiú , Beto Carrero, etc. e festas temáticas onde os participantes vivenciaram a
época do Dancing Day e as belezas da Arábia.
Decidido em colegiado, em 2018 não haverá ENAC, pois será realizado o primeiro CIAC –
Congresso Internacional dos Aposentados dos
Correios, tendo como base Lisboa/Portugal.
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possamos reformatar ou alterar de
forma a constituir novos objetivos
e metas para atingir no próximo
ano e seguintes.
Desejamos a nossos associados
e familiares um Natal pleno de amor
e harmonia e um Feliz Ano Novo de
realizações, com a concretização
de sonhos e ideais permitindo que
haja a esperança de dias melhores
e nos permita sermos felizes.

ANIVERSARIANTES DO PERÍODO

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

FAACO / LEI Nº 8.529/92
A FAACO completou neste ano
de 2017 em (setembro), 23 anos de
fundação. A Federação e várias das
Associações foram nascendo a partir
da Lei nº 8.529/92, que este ano, em
(14/12 de 2017), completa 25 (vinte e
cinco) anos.
A criação da FAACO e das associações foram necessárias para fazer valer a lei e de forma organizada
acompanhar todos os detalhes, para
manter efetivamente o cumprimento
da mesma.
Luciano Lapa sempre colocou

que a grande mola para a aprovação
da Lei foi o “ compromisso mútuo” e
ainda agora, após 25 anos, quando a
Federação já ganhou corpo, boa parte das Associações adequaram seus
caminhos e seguem em frente, o universo dos aposentados foi crescendo
com aposentados e pensionistas que
não fazem parte da Lei e muitas outras
demandas e dificuldades passaram
a ser tratados pela Federação e suas
filiadas. Mais do que nunca se faz necessário esse espírito de “compromisso mútuo”. É preciso refletir que esse

ACORDO COLETIVO 2017/2018
APLICAÇÃO DA LEI 8529/92 E 13º

FAACO INFORMA QUE PARCELA DO 13º SALÁRIO
SAI A PARTIR DO DIA 24/11 PARA APOSENTADOS
Parcela do abono terá o desconto
do Imposto de Renda
Entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro, o
INSS vai depositar o valor da segunda parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e outros segurados
da Previdência Social.
O dinheiro será depositado junto com o benefício do
mês. Lembramos que essa parcela do abono terá o desconto do Imposto de Renda, o que não ocorreu com a
primeira prestação, depositada na folha de agosto.
“Os aposentados têm que aproveitar desde já para
programar a utilização dos recursos. Apesar da vontade
de comprar presentes de Natal para os filhos e netos, a
melhor dica continua sendo pagar dívidas”.
Quem recebe o auxílio-doença tem direito ao 13º pagamento. Porém, ele é proporcional ao período em que a
pessoa estiver recebendo o beneficio.
Só não tem direito quem recebe benefício assistencial.

benefício foi resultado de um trabalho
organizado, onde pessoas (colegas)
de todo o Brasil uniram forças em uma
energia positiva (coisa de Deus), que
resultou ao final até em uma situação
que poucas vezes acontece no Congresso Nacional, que foi a derrubada
de veto.
Vamos então comemorar nossas Bodas de Prata (25 anos da Lei
8.529/92), com gostinho de ouro, desejando vida saudável e muito longa à
Lei e a todos que são abraçados por
ela.

Informamos que a ECT efetuou o comando do reajuste salarial, a partir da folha de pagamento do mês
de novembro/2017 com efeitos retroativos a 1º de agosto/2017, bem como das diferenças salariais relativas a
agosto, setembro e outubro/2017, decorrentes do reajuste de 2,07% (dois vírgula sete por cento), baseado no
Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.
Assim, no benefício de novembro/2017 esse pagamento será efetuado, a título de Complemento Positivo
– CP.
O INSS creditará os valores dessas diferenças entre
os dias 10 e 20 de novembro/2017, na conta corrente ou
no cartão magnético de recebimento do pagamento de
aposentadoria e pensão de todos os beneficiários da Lei
8.529/92. Tais valores não constarão do contracheque
dos segurados.
O INSS também disponibilizará na folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017, o valor referente à
2ª parcela do 13º Salário, deduzida a importância paga
a título de Adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário
constante no contracheque do mês de agosto/2017.

ALERTA:
Temos recebido algumas comunicações de associados que nos
informam ter recebido em suas residências, pessoas que se apresentam
como funcionários do INSS e informam constar pendências sobre a
pessoa beneficiária de aposentadoria
ou pensão, ou mesmo alegam existir menção de óbito e outros motivos,
enfim pedem que a pessoa apresente o RG e CPF ai examinam os docu-

mentos, anotam em formulários com
timbre do INSS e ao final pedem que
a pessoa assine os formulários, em
suma, alertamos que o INSS, assim
como a Receita Federal não enviam
seus funcionários a residências de
seus beneficiários ou de pessoas cadastradas.
Trata-se de pessoas que se apresentam bem vestidas, bem falantes,
atitudes envolventes, cujo objetivo é

apenas pegar a numeração dos documentos e assinatura, para fazes
empréstimos (consignados), efetuar
compras em nome das pessoas aposentadas, são os famosos “golpistas”,
devemos estar atentos a este tipo de
pessoas que nos procuram em nossas residências alegando estar ajudando quando na verdade estão nos
enganando e aplicando manobras
com o objetivo de nos prejudicar.
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