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A FAACO com grande parte dos seus Presidentes e Representantes Regionais esteve reunida em Brasília
tratando de diversos assuntos de interesse dos seus associados (aposentados, aposentáveis e pensionistas).
1º) Na tarde do domingo dia 5/8 discutindo as estratégias para participação na Audiência Pública a ser
realizada na segunda feira dia 6/08 a partir das 9:00h no Senado Federal, a pedido da Federação e com o
apoio do Senador Paulo Paim.
2º)Participação na Audiência Pública em conjunto com os Representantes da AAC, AAAC, AAPSC, ABAICT,
ABRACO, ACEGO, AGACOR, AJACOR, APEAC, ARACT, UNACOB E UNAICT. A Audiência foi solicitada ao Senador
Paulo Paim com a finalidade específica de encontrarmos juntos um caminho para salvar o Postalis. E foi então
apresentado pela FAACO (Dr. Luiz Fernando/RS) a ideia de um Projeto de Lei que permita a União tornar-se a
autora de uma ação contra o Banco Bny Mellon por intermédio da AGU.
3º) A FAACO efetuou na tarde desse mesmo dia 6/08 reunião no Escritório Janot, enquanto o Presidente da
ARACT ( Aguiar) visitou o Gabinete dos Componentes das Comissões de Finanças e Tributação e Constituição
de Justiça e de Cidadania, entregando correspondências da ARACT e FAACO buscando o apoio para
aprovação do PL 8.821/17 que tramita de forma conclusiva na Câmara Federal prevendo a dedução dos
valores descontados como Equacionamento do Déficit no Postalis não façam parte da base de cálculo para
cobrança do imposto de renda.
4º) No dia 7/08 mantivemos reuniões durante todo o dia entre o Postalis, a Postal Saúde e os Correios,
tratando no primeiro sobre a situação dos Núcleos Regionais e a absorção pelas Associações dos
equipamentos existentes nesses Núcleos desativados e demais situações sobre o Instituto, discutidas com o
Interventor Walter Parente. Discutimos também na Postal Saúde vários assuntos a maior parte deles voltados
para a formação da base de cálculo para cobrança das mensalidades e finalmente buscamos uma reunião na
VIGEP com a Sra. Mitiê que estando em reunião sobre o ACT-2018/2019, disponibilizou a colega Magda
Sanches para que pudéssemos cobrar a resposta sobre nossa carta que trata das mensalidades do Correios
Saúde II e outras demandas. Fomos informados que o assunto está em estudo no Departamento Jurídico.
5º) Recebemos convite do Sr. Interventor do Postalis para participarmos na data de amanhã 14/08 de
reunião sobre o caso Bny Mellon com os escritórios de Advocacia Cayborne, Sabo & Wagner,Law Office of
Bart Fisher e Machado Meyer. Às 11:00h na Sede do Postalis. a FAACO se fará presente com seu Diretor de
Relações Previdenciárias e Presidente da ACEGO, Ademir Loureiro.
6º)No domingo passado comemoramos o Dia dos Pais. A FAACO disponibilizou no Site da Federação na
primeira página uma mensagem para todos os Pais, responsáveis que são pelo imenso número de famílias
que congregam trabalhadores, trabalhadoras, aposentados e aposentadas dos Correios no Brasil. Parabéns
Papais!
7º) No próximo dia 15/08 estará tomando posse a nova Diretoria da ARACT, tendo como Presidente o colega
Antonio Henrique Fernandes. A FAACO deseja que essa nova gestão seja muito profícua e que produza
muitos frutos para todos os seus associados, como sempre aconteceu desde sua fundação. Parabéns ARACT!
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