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INFORMATIVO ARACT-SP
Associação Representativa dos Aposentados/veis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos de São Paulo

Filiada à FAACO - Federação das Associações dos Aposentados dos Correios

Nossa Associação, este ano, no 
mês de maio completou 25 anos de 
existência, neste longo caminho per-
corrido, muito fizemos em prol de 
nossos associados, muito realizamos 
como Associação: Enfim, crescemos 
e estamos ainda nos aperfeiçoando 
nas lides administrativas e nas rela-
ções interpessoais.

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 nas conquistas da plenitude de 
nossos benefícios, como por exem-
plo: continuidade no Postal-Saúde 
do beneficiário sobrevivente, no caso 
de infortúnio do passamento do be-
neficiário titular,  extensão de direitos 
adquiridos aos colaboradores que in-
gressaram 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, e outros assuntos.

Enfim, outras coisas existem que 
nos anima a persistirmos na luta e 
precisamos justamente de que nos-
sos associados nos ajudem, a loca-
lizar os nossos antigos colegas que 

13/05/1993...13/05/2018 - 
RESPONSABILIDADE, TRABALHO E INTEGRAÇÃO

E LÁ SE VÃO 25 ANOS!
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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 vida, seus companheiros ou 
companheiras deixaram de exercer 
seus direitos de “pensionistas”. Aju-
dem-nos a ajudá-los!

Continuamos com nossa missão 
sempre procurando levar o que de 
melhor conseguirmos fazer para 
nossos associados, informações e 
possibilidades de processos na jus-
tiça Estadual ou Federal, através de 
advogados, ou consultorias por nós 
conveniadas e mesmo junto aos Ór-
gãos Públicos, responsáveis pela 
administração e gestão de nossos 
benefícios. 

Assim, com o apoio de  nossos 
associados e com outros que virão, 
vamos continuar nossa luta, torcen-
do para  que nossos colegas da 
ativa, ao se aposentarem, se unam 
à nós, e se associem em sua Enti-
dade Representativa, afinal, temos 
muitos colegas que ainda não co-
nhecem a Associação.

Um abraço a todos.

EDITORIAL
O Postalis informa que a partir de 

18/06/2018, os Núcleos Regionais de 
Brasília- AC, São Paulo – Interior, Rio 
Grande do Norte e Noroeste (Acre e 
Rondônia) terão suas atividades en-
cerradas. O atendimento aos partici-
pantes destes núcleos passará a ser 
realizado online por meio do Fale Co-
nosco  no site do Postalis.

Até o final de 2018, o atendimento 
a participantes passará a ser realiza-
do por meio online e concentrado na 
sede do Postalis em Brasília.

A mudança na forma de atendi-
mento ao participante visa à melhoria 
nos serviços prestados e faz parte de 
um conjunto de medidas para redu-
ção das despesas administrativas. O 
novo modelo de atendimento gerará 
uma economia de aproximadamente 
R$ 8 milhões/ano para o Instituto. Ele 
está alinhado ao projeto Postalis Digi-
tal, que objetiva dar mais autonomia 
ao participante e oferecer um serviço 
mais ágil e de qualidade.

Em julho, além do Fale Conos-
co, o participante contará com uma 
nova Central de Atendimento Telefô-
nico Gratuito (0800). Será uma cen-
tral especializada em atendimento ao 
participante do Postalis, formada por 
empregados do Instituto, com treina-
mento continuado nas atividades e 
voltada exclusivamente para o nosso 
público. Nota específica foi publicada 
no site: http://www.postalis.org.br/nu-
cleos-ac-spi-rn-e-no-encerraram-ati-
vidades-em-junho/

Obs: A FAACO discutiu esse as-
sunto de forma exaustiva conseguin-
do prorrogar ao máximo essas ações 
que influenciam negativamente no 
atendimento aos aposentados e pen-
sionistas que precisam de um cuida-
do especial com atendimento pre-
sencial. Infelizmente a situação atual 
da economia e do próprio Instituto 
superaram no momento atual nossas 
colocações.

POSTALIS
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Além dos associados convida-
dos (247 pessoas), contamos com a 
presença de ilustres convidados: o 
Deputado Federal Dr. Arnaldo Faria 
de Sá, o Sr. Marcos Venício Barbosa 
da Costa (Superintendente Estadual 
de Operações dos Correios de São 
Paulo Metropolitana), Sr. Ricardo Apa-
recido dos Reis (Assessor do Superin-
tendente Estadual de Operações dos 
Correios de São Paulo), Sr. Jesuíno de 
Carvalho Caffé Filho (Presidente da 
Federação dos Aposentados, Apo-
sentáveis e Pensionistas dos Correios 
– FAACO), o Sr. Elias “Diviza” Cesário 
Brito Junior (Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores de Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos e Simi-
lares de São Paulo e Zona Postal de 
Sorocaba), Sr. Antonio Aguiar Junior 
(Presidente da ARACT-SP).

A abertura da festa foi iniciada com 
palavras de Antonio Aguiar Junior, 
Presidente e Fundador da ARACT-SP. 
“Agradeceu a todos pelos 25 anos 
de união e resistência e informou que 

No dia 10 de maio do corrente ano, a Associação realizou a 
comemoração dos seus 25 anos de luta e resistência. O evento foi 

celebrado na Quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

25 ANOS DE ARACT-SP

este ano se aposentará, seguirá até o 
final de ano para cumprir seu manda-
to na FAACO, mas não retornará as 
atividades,”, pois são 33 anos lutando 
pelos direitos dos trabalhadores, apo-
sentados e pensionistas dos Correios, 
e chegou a hora de renovar”, em se-
guida o Dep. Federal Dr. Arnaldo Faria 
de Sá, fez uso da palavra para agra-
decer ao convite para sua presença e 
relembrou que desde a inauguração 
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MEMÓRIAS E CELEBRAÇÃO À LUTA ECETISTA

acompanha os passos da ARACT-SP 
e augura sucessos aos diretores e 
gestores da Associação, após o Fal-
cone (Diretor de Imprensa) agrade-
ceu aos presentes como convidados 
especiais e que haja sempre a união 
e respeito para prosseguimento das 
lutas e vitórias que a ARACT tem con-
quistado no correr dos tempos.

O almoço foi servido pelo Buffet 
SUZAMAR com um delicioso chur-
rasco e a diversão ficou a cargo do 
grupo “Pra lá dos trinta”, que nova-
mente encantou e colocou os asso-
ciados para dançar com os sambas 
da velha guarda.

Seguindo a programação, repre-
sentantes da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos fizeram uma 
cerimônia para o lançamento de um 
selo oficial e carimbo comemorativo 
de “1º dia de circulação”, em home-
nagem aos 25 anos de existência da 
ARACT-SP. O selo será veiculado em 
todo o país durante nosso mês de 
aniversário. Um gesto honroso, gra-
tificante e bem-vindo.

São apenas os primeiros 25 anos, 
pois enquanto existir Correios e traba-
lhadores Ecetistas, existirá a ARACT-SP 
na trincheira em defesa da categoria 
Ecetista ativa, aposentada e pensionis-
ta dos Correios de São Paulo.

A VIDA TEM 4 SENTIDOS:
AMAR SOFRER, LUTAR 

E VENCER. POR ISSO AME 
MUITO, SOFRA POUCO, LUTE 

BASTANTE E VENÇA SEMPRE!

O carimbo comemorativo ficará 
no período de 11 de maio a 10 de ju-
nho de 2018 na Agência Filatélica D. 
Pedro II, no Edifício dos Correios, na 
Praça do Correio, à disposição dos 
associados ou filatelistas que quei-
ram obter um cartão com o carimbo 
de “1º dia de circulação” e após, será 
recolhido ao Museu Postal da ECT, 
em Brasília DF, onde fará parte do 
acervo da emissão de selos e carim-
bos da ECT.

Registramos aqui um agradeci-
mento muito especial à equipe da 
SFIP, responsável pela emissão dos 
selos e carimbo comemorativo utili-
zado durante nossa festa de congra-
çamento.

Presidente:
Antonio Henrique Fernandes 

Vice-Presidente:
Decio de Campos Falcone

1º Secretário:
Mauro Lúcio Barros

2º Secretário:
Carmen Lúcia Bassalo
1º Diretora Financeira:

Regina Maria Jose 

ELEIÇÕES 2018
Chapa única “Aposentados em Luta”, que será eleita na assembleia extraordinária do dia 28 de junho de 2018 às 15h:

2º Diretor Financeiro:
Cláudio Barrios Garrido

Diretor Jurídico:
Antonio Miguel da Silva 

Diretor de Imprensa:
Marinalva da Silva Veloso 

Diretor Social:
Eduardo Fernandes de Oliveira

Diretora de Patrimônio:
Inajá Maria da Silva Aguiar

Presidente Conselho Fiscal:
Ana Maria Federico Paranhos

1º  Secretário Conselho Fiscal:
Carlos Alexandre Simões 

2º Secretário do Conselho Fiscal: 
Walter Luiz dos Santos
------------------------------

Suplentes do Conselho Fiscal:
José de Campos Falconi Junior
Benedito Mauricio dos Santos 
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A Diretoria da ARACT-SP, através 
de seu Vice-Presidente, Antonio Henri-
que Fernandes, decidiu, em nome dos 
associados, fazer uma homenagem 
especial ao Antonio Aguiar Junior, atu-
al Presidente da entidade, onde, além 
de uma narrativa de sua vida, dedica-
da à lide ecetista, foi montada uma 
apresentação especial, mostrando 
fotos de sua família, sua infância, ju-
ventude, sua formação e participação 
na vida ecetista, muitas fotos com sua 
participação nas lutas sindicais e pros-
seguimento nas atividades da ARACT, 
até a data de hoje, observamos que os 
filhos e netos do Aguiar, presentes e 
mais convidados mostraram-se bas-
tante sensibilizados com as imagens 

HOMENAGENS ESPECIAIS

Nas homenagens programadas pela ARACT-SP, constaram ainda:

SELO E CARIMBO COMEMORATIVOS

DESCRIÇÃO DO SELO:

A Imagem do selo traz em des-
taque, na área central, o logomarca 
da Associação, na qual o pombo-
-correio em vôo livre remete à idéia 
das comunicações e liberdade.

Na região basal do selo, em 
continuidade à figura do pássaro, 
aparecem as indicações dos anos 
1993 (ano da fundação da ARACT-
-SP) enlaçados por elementos gráfi-
cos que compõem o algarismo 25, 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações e os Correios lançam nesta 

oportunidade o selo postal e o carimbo comemorativo 
alusivo aos 25 anos de Associação Representativa 
dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos 

Correios e Telégrafos de São Paulo – ARACT-SP.
alusivo ao jubileu de prata da insti-
tuição.

As cores usadas, amarelo e 
azul, representam a história profis-
sional dos associados, na Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

Ao fundo uma paisagem neu-
tra é dominada pela figura central 
de uma árvore, materializando os 
ideais de solidez, força e coesão, 
presentes na visão de futuro da 
ARACT-SP.  As cores em tom pastel 
do segundo plano harmonizam-se 

com as paletas sólidas do primeiro 
plano, numa composição de alto 
impacto e boa visibilidade.

O carimbo acompanha a pro-
gramação visual do primeiro plano 
do selo, incluindo os dados técni-
cos de local de emissão e período 
de obliteração.

apresentadas. As fotos apresentadas 
foram escolhidas e separadas com 
muito carinho, relembrando todo seu 
passado, não só da infância, como 
também dos movimentos sindicais e 
de nossa Associação. Foram 33 anos 
de luta, sempre em prol dos emprega-
dos dos Correios, não medindo esfor-
ços e até deixando, muitas vezes, de 
lado o amor afetivo da família, reivindi-
cando interesses de outros, mas este 
sempre foi seu objetivo em ajudar os 
empregados dos Correios. Foi prepa-
rado também um selo personalizado, 
onde uma folha de selos foi emoldu-
rada e lhe entregue, além de uma pe-
quena lembrança.

Na sequência, a diretoria da ARAC-
T-SP realizou outra linda cerimônia 
com entrega de Certificados de Gra-
tidão, em lindas molduras à alguns 
associados que contribuem desde a 
fundação com o fortalecimento da As-
sociação e se destacaram na atuação 
e na luta dos direitos e reconhecimen-
to dos aposentados e pensionistas 
dos Correios. Foram eles:

Adhemar Jesuino, Benedito Maurí-
cio dos Santos, Catarina Felix Lopes, 
Enéas Gonçalves da Luz, José Bata-
nero e José de Brito Rocha.



1 -  passaram a pagar mensalidade mais coparticipação.
2 – Na mensalidade para formação da mesma, está sendo computado; Be-

neficio do INSS mais Postalis  BD e PostalPrev  e ainda para os beneficiários da 
lei 8529/92 a inclusão do pagamento feito especificamente pela União. Estes 
aposentados estão sendo penalizados com uma cobrança que consideramos 
abusiva já que fere a isonomia com cobrança diferenciada incluindo benefícios 
que foram incluídos indevidamente. O plano anterior era claro igual para todos. 
A modificação no TST direcionou apenas para cobrança de mensalidade e mi-
gração de pai e mãe para outro plano. A FAACO já enviou carta cobrança a 
direção da Postal Saúde e aguarda o posicionamento para adotar se necessário 
medidas judiciais . Recomendamos que mesmo sendo considerada errada a 
formação da renda para cobrança, sejam efetuados os pagamentos dos boletos 
evitando assim maiores problemas.

Esse novo sistema está sendo aplicado na mensalidade e na coparticipação. 
A cópia da carta enviada a Postal Saúde está sendo encaminhada as Asso-
ciações bem como aos nossos escritórios de advocacia que acompanham o 
assunto.

Os beneficiários  da Postal Saúde após decisão do TST migraram 
automaticamente  para o novo Plano chamado de Correios Saúde 
II. Agora nesse mês os aposentados foram surpreendidos com a 
modificação aplicada no sistema de custeio do Plano:

POSTAL SAÚDE
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A Postal Saúde emite mensalmen-
te, para os beneficiários aposentados 
(as), o boleto com valores da co-par-
ticipação nos atendimentos médicos/
odontológico e a partir do mês de 
abril/2018, também com o valor da 
mensalidade do plano Correios Saúde 
II.

Os boletos são enviados aos be-
neficiários através dos Correios que ul-
timamente, tem entregado com atraso, 
muitas vezes após a data limite para 
pagamento no banco, que é o dia 10 
de cada mês (o Banco do Brasil aceita 
o pagamento até o dia 20).

Caso não receba o boleto no prazo 
para pagamento, o beneficiário pode 
acessar a 2ª via através do site da 
Postal Saúde,  da seguinte forma:

-Acessar o site:
www.postalsaude.com.br
-Clicar em “Central do Beneficiário”.
-Clicar em “Aposentados” (Campo 

“Informações importantes”).
-Clicar em “Emissão de 2º via de 

boleto”
-Após inserir os dados do CPF, 

Matrícula e Data de Nascimento, clicar 
em ”Entrar”.

Se o Associado tiver dúvida ou di-
ficuldade em acessar a 2ª via do bo-
leto, pedimos entrar em contrato com 
a ARACT/SP que estaremos à disposi-
ção para auxiliar. 

Fiquem de olho na Postal Saúde! É ilegal calcular sua mensalidade incluin-
do a União na soma do (INSS + Postalis).A cobrança viola direitos acumu-
lados dos EX. 1711. A FAACO esta aguardando respostas da Postal Saúde, 
caso a resposta seja negativa, a FAACO esta com ação coletiva pronta para 
defender os nossos direitos.

Diretoria.
(Leia em nosso site o informe da Faaco sobre a cobrança abusiva)

Como obter 2ª via do 
Boleto da Postal Saúde

ATENÇÃO BENEFICIÁRIOS
DA LEI 8529/92

PCAP – Lei 8529/92 – Ex. 1711

Informamos que os processos 
envolvendo empregados, ex-empre-
gados e pensionistas contemplados 
pela Lei 8529/1992 – Programa de 
Complementação de Aposentadoria 
e Pensão (PCAP) foi migrado de Bra-
sília/DF para Belo Horizonte/MG.

O processo será conduzido pela 
Analista de Correios Jr – Paula Ber-
nardes Junqueira de Souza. Assim 
todos os documentos, requeridos 
e questionamentos, deverão ser di-
recionados para GPAG/CEGEP no 
endereço:

AV. Afonso Pena, 1270, 2º andar 
– sala 203 - CEP: 30130-900 – Belo 
Horizonte/MG.

Contato com analista Paula 
pelo e-mail:

paulajunqueira@correios.com.br
Telefone: (31) 3249-2450
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PENSÃO POR FALECIMENTO
Ao falecer um funcionário(a) aposen-

tado(a), muitas vezes, o(a) companhei-
ro(a) viúvo(a), habilita-se à pensão por 
morte, junto ao INSS, e deixa de se ha-
bilitar a outros benefícios suplementares, 
como por exemplo a complementação 
da Lei nº 8.529/92, por desconhecer por-
menores da situação funcional do faleci-
do.

É certo que somente uma pequena 
parcela dos aposentados dos Correios 
é detendora dos benefícios da Lei nº 
8.529/92, que é a parcela composta dos 
que eram Funcionários Públicos Federais 
regidos pela Lei nº 1711/52 e optaram 
pelo regime celetista com base na Lei nº 
6.174/74. Os que ingressaram na ECT 
sob o regime CLT, estes deixam somente 
a pensão previdenciária e a pensão por 
morte, paga pelo Postalis, quando parti-
cipantes ou assistidos daquele Instituto.

Os aposentados beneficiários da Lei 
nº 8.529/92, quando participantes ou as-

- Inclusão dos aposentados em 
data anterior a 01/01/1986, no sistema 
de saúde.

- Manutenção dos dependentes 
(especialmente cônjuge) no sistema 
de saúde após o falecimento do titular 
aposentado. Talvez a criação de um 
Plano Familiar incluindo o cônjuge e 
dependentes após o falecimento do 
titular aposentado, que atualmente 
perdem após 180 dias o direito ao sis-
tema médico em vigor. 

- Solucionar definitivamente a situ-
ação dos reintegrados (mandado de 
segurança nº 1997.34.00.033871-3) 
cujo pagamento do passivo não ocor-
reu. Lembramos que existe processo 
de acordo proposto pela FAACO com 
todas as análises já efetuadas, depen-
dendo somente da devida implanta-
ção; 

- Resolver a situação do equacio-
namento do déficit do Postalis com a 
definição de pagamento com a defini-
ção de pagamento da RTSA, de res-

NOTAS DE FALECIMENTO
Jayme Ghisellini (12/11/2017)

Meire Martins Alani Tsuda (26/01/2018)
Osvaldo Hegues (12/04/2018)

“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!

Propostas Deliradas Pelos Aposentados:

PROPOSTA ACORDO COLETIVO 2018/2019

Parabéns a todos.
Que Deus conceda muita paz, 

saúde, prosperidade e felicidades!

ANIVERSARIANTES
DO PERÍODO

sistidos do Postalis, deixam a pensão por 
morte concedida pelo Postalis, mais a 
pensão previdenciária e mais uma com-
plementação salarial, (benefício da Lei) 
paga pela União, que garante o mesmo 
pagamento da aposentadoria ou pensão 
como se na Ativa estivesse.

Há, ainda, os aposentados pelo ex-
-DCT que se aposentaram na vigência da 
Lei nº 1.711/52, como servidores estatu-
tários e que recebem seus proventos da 
União via Ministério das Comunicações, 
os quais deixam pensão diferenciada e 
não tem pensão por morte do Postalis.

A ARACT-SP dará toda assistência 
necessária aos viúvos(as) ou dependen-
tes de aposentados(a) falecidos(as), no 
que se refere aos procedimentos pós-
-falecimento, através de informações 
presenciais ou via telefone em nossa 
sede social, e quando necessário enca-
minha-os ao Órgão da ECT responsável 
pela solução do problema. Se a dúvida 

ponsabilidade absoluta da ECT;
- Enviar até 5º dia útil do mês de 

maio, ao Coordenador Geral do INSS, 
a estimativa do aumento para o CTD 
do ano. A informação subsidiará o 
INSS para inclusão no orçamento da 
previdência referente ao pagamento 
aos beneficiários da LEI 8529/92.

- Permissão para que um represen-
tante da FAACO participe da mesa de 
negociações nas reuniões que trata-
rem especificamente de cláusulas dos 
aposentados;

- Manter definitivamente o dia 24 
de janeiro (dia do aposentado) no ca-
lendário de comemorações da ECT 
como atividade nacional e nas direto-
rias contratadas;

- Quando da contratação de con-
sultorias e terceirizados em geral, 
deverá ser incluída na contratação, 
um percentual (10%) de aposentados 
que preencham os requisitos para o 
desempenho das atividades contrata-
das.

- Inclusão dos aposentados nas 
atividades sociais e desportivas da 
ECT, criação de categorias específicas 
para os aposentados;

- Criação em todas as diretorias re-
gionais de espaço (sala para os apo-
sentados podendo conter neste espa-
ço, biblioteca, computadores e afins;

- Conceder anuênio  após os 35 
anos de trabalho, até o limite exigido 
para aposentadoria do Postalis;

- Assegurar o repasse integral dos 
percentuais de reajuste salarial, bem 
como das aplicações do PCCS da 
todos os empregados, repassando 
imediatamente aos beneficiados da 
Lei 8.829/92, conforme preconiza a 
própria lei;

- Criação de um programa perma-
nente de apoio  aos aposentados que 
permita incentivos aos empregados 
aposentados em exercício, quando do 
desejo de desligamento da empresa, 
proporcionando aos mesmos a cons-
trução de novos caminhos fora da ECT. 

existente se referir tão somente à com-
plementação da Lei nº 8.529/92, ao com-
parecer na ARACT-SP, os interessados 
devem vir munidos da carta de conces-
são da pensão do INSS.

Em relação ao Plano de Saúde, apre-
sentado e implantado pela ECT para 
atendimento médico-odontológico dos 
empregados da ativa e aos aposenta-
dos, (a partir de maio de 2018), o Postal-
-Saúde-II, esclarecemos que através da 
FAACO e das Associações à ela vincu-
ladas e outras entidades representativas 
e mais os sindicatos e suas Federações, 
estamos mantendo entendimentos no 
sentido de principalmente, no caso de 
falecimento do titular, hoje, o viúvo(a) têm 
direito ao atendimento no Plano de Saú-
de, apenas por seis meses (180 dias), a 
nossa luta é para que o cônjuge sobre-
vivente entre no Plano de Saúde como 
Titular, prosseguindo com seus direitos e 
obrigações.


