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FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
Conforme anunciado em nosso Informativo anterior e convites individuais enviados aos
nossos associados e convidados especiais, foi realizada a nossa Festa de Confraternização
de Final de Ano, juntamente com a comemoração dos 25 anos (Bodas de Prata) de nossa Lei
nº 8.529/92, dedicada aos aposentados da ECT e Ex-Funcionários 1.711.

Em 12 de dezembro último, na
sede do Sindicato dos Bancários,
em sua quadra esportiva, preparada e decorada para nossa festa,
em ambiente amplo, arejado e preparado para festa de gala em homenagem a nossos associados e
convidados especiais. A partir das
12:00 horas, iniciou-se a recepção
aos nossos convidados pela portaria do sindicato e encaminhamento
ao salão de festas, onde os funcio-

nários do Buffet Suzamare, através de petiscos e sucos iniciava o
atendimento ao “churrasco” que foi
servido como prato principal, em
clima de muita alegria, satisfação e
harmonia pudemos sentir durante
todo o evento, o clima de respeito,
festividade e agradecimentos pela
oportunidade do reencontro de
muitos colegas e amigos que por
muitos anos trabalharam e conviveram o mesmo ambiente de trabalho e hoje estão “aposentados”
liberados da labuta diária e através
da Associação, tem as chances de
se reencontrarem e poderem comemorar as várias conquistas obtidas,
os processos que já tiveram êxitos;
enfim, trocarem ideias e poderem
fazer o brinde de saúde por ainda
poderem participar do encontro de

“velhos” amigos, e companheiros,
matarem a saudade das amizades
e por poderem confraternizar-se
com o passado que vivenciaram,
a troca de experiências, enfim, as
velhas lembranças que constituem
toda uma vida!
Todo o ambiente foi acompanhado pelo “som” do conjunto musical “Prá lá de Trinta” que a todos
encantou pelos sambas da velha
guarda, fazendo com que se recordassem os melhores tempos
musicais que tivemos no tempo de
mocidade e bateu a “saudade” e
alegria que a todos contagiou.

Prezados Participantes
& Associados,
Convidamos a todos para o
1º CIAC - Congresso Internacional
de Aposentados dos Correios.
Solicitamos que acessem o site
abaixo e realizem suas inscrições
ou reservas.Vagas limitadas:

http://www.eventosvanserv.
com.br/ciac2018

EDITORIAL
Nossa associação, este ano, no
mês de maio estará completando 25
anos de existência, neste longo caminho percorrido, muito fizemos em prol
de nossos associados, muito realizamos como associação, enfim, crescemos e estamos ainda em desenvolvimento e nos aperfeiçoando nas
lides administrativas e nas relações
inter-pessoais.
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 salarias 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 l964 à 03/1969 época de
criação de nossa ECT, e até a data de
opção 31/12/1975.
Enfim, outras coisas existem que
nos anima e persistirmos na luta e
precisamos justamente de que nossos associados nos ajudem a localizar 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”. Nos ajudem à 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 ad-

RECADASTRAMENTO INSS
Recadastramento anual é obrigatório para comprovação de
vida para o benefício não ser suspenso.
Data limite é 28 de fevereiro de 2018.
O procedimento é obrigatório para todos os beneficiários do INSS que
recebem seus pagamentos por meio de conta corrente, conta poupança
ou cartão magnético.
O prazo para o comparecimento das pessoas que ainda não fizeram
a comprovação de vida em 2017 terminaria em 31 de dezembro de 2017,
contudo, devido ao grande número de beneficiários que ainda não realizaram o procedimento, o prazo foi estendido até 28 de fevereiro de 2018.
O aposentado ou pensionista não precisa ir a uma agência da Previdência Social para fazer a comprovação. Ele deve ir diretamente ao banco em
que recebe o benefício, levando um documento com foto (RG, carteira de
trabalho ou carteira de motorista, por exemplo), segundo o INSS.
Alguns bancos também fazem a comprovação usando o sistema de
biometria (reconhecimento por digital) nos caixas eletrônicos, de acordo
com o governo.
Quem não puder ir até as agências do banco por causa de doença ou
dificuldade de locomoção pode realizar o procedimento por meio de um
procurador cadastrado no INSS.

vogados 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 à nós, e se
associem em sua entidade representativa, afinal, temos muitos colegas
que ainda não conhecem a sua, nossa casa:

A Associação de Aposentados.
Até breve a todos!

A diretoria.

NOTAS DE
FALECIMENTO
Antonio Carlos Castellazzo
24/11/2017
Gilberto de Paula Le Petit
10/12/2017
Michie Kurashima
18/12/2017
Maria Luiza Serafim Saccon
20/01/2018
“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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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS
BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS DO POSTAL SAÚDE!
Os boletos de coparticipação das despesas médicas, estão
disponíveis no site: www.postalsaude.com.br/aposentados
Caso os beneficiários recebam o boleto com
atraso (após a data de vencimento) é possível emitir uma segunda via, também no site da Postal Saúde.
Informamos ainda que os beneficiários aposentados dos Correios e Postalis que possuem
inadimplência com o plano Correios Saúde foram
bloqueados no dia 26/1/2018.
O bloqueio foi realizado seguindo os seguintes
critérios:

2)Coparticipação
Beneficiários que possuem três parcelas seguidas inadimplentes ou cinco alternadas, no período
de um ano, de acordo com o CAP: 1 item 7.1.1 alínea
“e” do MANPES (Manual de Pessoas dos Correios).
Para tanto, no caso da suspensão pela inadimplência da coparticipação, os beneficiários já receberam cartas anteriores comunicando o inadimplemento.

Atenção!

1)Parcelamento:
Beneficiários que possuem uma ou mais inadimplências com o parcelamento foram bloqueados de acordo com a cláusula terceira do termo
de confissão de dívida, assinado no ato do parcelamento.
CLÁUSULA TERCEIRA: O atraso no pagamento
de uma das parcelas facultará á CREDORA, o direito de considerar as demais, automaticamente vencidas, podendo pleitear judicialmente a totalidade
de seu crédito, que para tais efeitos ter-se-á como
líquido e certo, independentemente de notificação
ou aviso.

Caso você se encontre nesta situação de bloqueio do plano, pedimos que entre em contato conosco pelos seguintes canais:
•Pelo telefone 0800 888 8116;
•Pelo e-mail parcelamento@postalsaude.com.br;
•Ou fisicamente em nossas unidades de representação regional.

O desbloqueio será efetivado em até 72h após
a realização do pagamento.
Não deixe seus boletos em aberto, mantenha
sua saúde em dia!

COMUNICADO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS CORREIOS
Caros aposentados (as) e pensionistas dos Correios, estamos
comunicando a todos os associados que tem recebido desconto
em seu benefício do INSS, para o
sindicato dos aposentados, caso
deseja pedir o cancelamento do
referido desconto e só encaminhar
um requerimento ao sindicato, solicitando o cancelamento da filiação.
É necessario informar seus dados pessoais e informar que deseja a desfiliação no quadro de
associado do sindicato dos aposentados.
Caso queira fazer o requerimento e não tem condições, venha na
associação (Aract/SP) que faremos e você deverar protocolar na
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secretária do sindicato dos aposentados: endereço na Rua do Carmo,
171 – centro – São Paulo/SP – CEP
01019-020 - Tel: 11-3293-7500.
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Acesse:

www.aract-sp.org.br

e imprima seu requerimento.
Observação: necessario duas vias.

DIA DO APOSENTADO
Em 24 de janeiro, tivemos em
nossa sede social,
um café da manhã,
em comemoração
ao dia nacional
dos aposentados,
com a presença
de muitos associados e várias autoridades presentes,
entre as quais destacamos o Sr. Demerson Santini,
gerente do Núcleo Regional do
Postalis de São Paulo, Sra. Ediléa
Fonseca, representante do Postalis (Brasília), o Sr. Roberto J.
Alquatti, presidente da AGACOR/
RS, que foi indicado pela FAACO
para junto à ABRAPP (Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), representar os aposentados
dos Correios, em cerimônia comemorativa organizada por aquela entidade, que reúne e congrega

todas as associações e Fundos
de Pensão de Previdência Privada.
Com inicio às 10:00hs da manhã, nossa sede social, o “café da
manhã” foi bastante concorrido e
animado com a confraternização
dos associados e convidados até
aproximadamente as 13:00hs.
Após o café da manhã na
ARACT-SP,
os representantes
do POSTALIS acompanhando o
Aposentado indicado pela FAACO, para representar a ECT, se

dirigiram à sede
da ABRAPP, onde
em ato solene, que
contou com a presença de quase
400 pessoas beneficiárias e dirigentes de entidades de
Fundos de Pensão.
O representante
dos aposentados
dos Correios, Sr.
ROBERTO J. ALQUATTI, foi um
dos homenageados.

A Sra. Ediléa Fonseca,
representante do POSTALIS-DF
fez entrega ao homenageado
dos Correios uma placa de prata, cunhada pelo POSTALIS com
a menção de seu nome e a expressão “de muitas felicidades
e agradecendo pela confiança
depositada durante todos esses
anos”.

Edileia e Alquati.

Aguiar, Fernandes, Demerson e Edileia.

ANIVERSARIANTES DO PERÍODO

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