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POSSE DA NOVA DIRETORIA
Em 15 de agosto, tomou posse a nova
Diretoria de nossa Associação, constante
da Chapa “Aposentados em Luta”. Com a
palavra o presidente Antonio Aguiar Junior,
fez um histórico sobre os seus 33 anos de
vivência no âmbito ecetista, sua luta inicial
como sindicalista e após como presidente
da ARACT-SP.

Em seguida o presidente
empossado Antonio Henrique
Fernandes apresentou os
membros da nova Diretoria
da ARACT/SP:
- Vice-Presidente :
Décio de Campos Falcone
- 1º Secretário:
Mauro Lúcio Barros
- 2ª Secretária:
Carmen Lúcia Bassalo
- 1ª Diretora Financeira:
Regina Maria José
- 2º Diretor Financeiro:
Claudio Barrios Garrido
- Diretor Jurídico:
Antonio Miguel da Silva
- Diretora de Imprensa:
Marinalva da Silva Veloso
- Diretor Social:
Eduardo Fernandes de Oliveira
- Diretora de Patrimônio:
Inajá Maria da Silva Aguiar
- Presidente do Conselho Fiscal:
Ana Maria Federico Paranhos
- 1º Secretário do Conselho Fiscal:
Carlos Alexandre Simões
- 2º Secretário do Conselho Fiscal:
Walter Luiz dos Santos
Suplentes do Conselho Fiscal:
José de Campos Falcone Jr.
Benedito Maurício dos Santos

Diretoria - Esquerda p/ direita em pé: Benedito Mauricio, Carlos Simões, Mauro, Aguiar, Falcone,
Fernandes, Eduardo, Marinalva, Miguel e Walter. Sentados:Inajá, Ana Paranhos, Carmen Lucia e Regina

Em seu discurso de posse, o presidente Fernandes, como e conhecido, destacou as muitas
lutas que terá até 2021 à frente da ARACT/SP,
para uma gestão profícua.
Citou o plano BD saldado do Postalis, e a
ameaça de perdê-lo, por conta do déficit em
torno de 16 bilhões de reais em função de investimentos que deram prejuízos ao fundo. Citou
como exemplo o BNY Mellon, além das parcelas
que são de responsabilidade dos Correios e não
são recolhidas desde 2016.
Informou que no dia 06 de agosto, Antonio
Aguiar Junior, presidente anterior da ARACT/SP,
participou de uma audiência pública no Senado
Federal, solicitada pela FAACO (Federação dos
Aposentados e Aposentáveis dos Correios) e
agendada pelo Senador Paulo Paim, na qual está
em andamento a apresentação de um projeto de
lei para que o Governo Federal absorva o déficit.
O Presidente comunicou que a ARACT/
SP absorverá o atendimento do Postalis, devido ao fechamento dos núcleos regionais que
prestavam atendimentos aos beneficiários. Por
solicitação da FAACO e aceitação do interventor
do fundo de pensão, estes serviços serão prestados pelas Associações de Aposentados dos
Correios. A forma deste atendimento está sendo
estudada pela ARACT/SP e em breve será comunicada aos associados e assistidos pelo Postalis.
A preocupação com o atendimento da Postal
Saúde também foi citada por ele, que disse que
será dada uma atenção especial, principalmente aos descredenciamentos de hospitais, clíni-

cas, médicos e dentistas, entre outros, além de
buscar que os boletos de cobrança, contenham
mais informações sobre a coparticipação dos
associados. O Presidente falou da comissão que
foi formada para lutar pelos direitos dos empregados classificados como 1712 e que a ARACT/SP
estará dando todo apoio, no sentido de derrubar
o veto que tramita no senado, para que seja possível a justa equiparação do salário deste grupo.
Lembrou também que para o pessoal Ex.
1711 da lei 8.529/92, estava sendo aguardado
o fechamento do acordo salarial 2018/2019, cuja
proposta de aumento de 3,68% dependeria do
TST e concordância do Sindicato.
Disse ainda contar com o apoio da diretoria da ARACT/SP e dos Associados para uma
gestão profícua. Em seguida o vice-presidente
Falcone, elogiou o ex-presidente Aguiar, pelo seu
exemplo e perseverança em vencer os obstáculos, assegurando sua ajuda ao novo presidente
em sua missão.
O evento contou também com a presença
do presidente da ADCAP SPM, Carlos Sant’Ana
e do presidente do SINTECT/SP, Elias Cesário de
Brito Filho – Diviza.

EDITORIAL

ANIVERSÁRIO DA FAACO

Nossa Associação, neste
terceiro trimestre, prossegue
se preparando para
maiores contatos políticos/
administrativos no sentido de
oportunizar de forma mais
enfática a movimentação
para derrubada do VETO
ao projeto 06/2002, o que
beneficiária aos 1712.
Todos nós aposentados
estamos preocupados com
a defasagem em nossas
aposentadorias e não é para
menos, pois a cada mês
vemos diminuídas as nossas
receitas e aumentadas
nossas despesas.

A Federação dos Aposentados e Aposentáveis dos Correios comemorou no
dia 05 de setembro, seu 24º aniversário de Fundação, durante o Iº CIAC (Congresso Internacional dos Aposentados dos Correios, realizado em Portugal, no
período de 31 de agosto a 08 de setembro. Desejamos vida longa à FAACO e
votos de grandes realizações. Parabéns!

ASSEMBLEIA GERAL
DOS ASSOCIADOS
Em 13 de setembro, a ARACT-SP, realizou uma Assembleia Geral dos Associados, em sua sede social, que tratou apenas de submeter ao apoio dos
associados a proposta de Ação Judicial contra o Postalis/ União, visando a
cessação da cobrança e obtenção dos valores pagos indevidamente à União/
Fazenda Nacional, relativa à incidência do Imposto de Renda (IR) sobre a
contribuição extraordinária cobrada pelo Postalis, Plano BD.
Por decisão dos associados, ficou decidido que se aguardasse a resposta
do Postalis à FAACO, sobre o assunto, por correspondência.

Precisamos nos preparar
para dar entrada em várias
ações, via justiça, que nos
permitam resgatar uma série
de consultas aos advogados
que nos atendem, nossos
parceiros para as garantias
de nossos direitos que
nos permitam a segurança
necessária ao atendimento
de nossas famílias.

Expediente: Associação Representativa dos Aposentados e Aposentáveis dos Correios e Telégrafos de São Paulo
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POSTALIS
BENEFÍCIOS DO POSTALIS TIVERAM
REAJUSTE EM AGOSTO DE 2018

RECADASTRAMENTO
ANUAL DE
APOSENTADOS É ADIADO

Os aposentados e pensionistas do Plano BD tiveram no mês de agosto/2018 seus
benefícios reajustados. O Instituto aplicou 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 foram reajustados de acordo com a tabela abaixo, elaborada a partir da Data de Início dos Benefícios – DIB:
Observação: Os benefícios que tiveram início em junho/2017 tiveram reajuste de
3,48%, em face da dedução do resíduo da deflação de junho/2017 (-0,13%) abatido no
índice acumulado em agosto/2018.

POSTALIS PEDE EXCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAS
DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA

Na primeira semana de setembro, os advogados do Postalis entraram com uma
ação declaratória de ilegalidade, com tutela de urgência, contra a Fazenda Nacional/
União, objetivando beneficiar todos os participantes do Plano BD, com a exclusão das
contribuições extraordinárias da base de incidência do Imposto de Renda. Essa ação
visa, portanto, a NÃO aplicação do teor da solução de consulta COSIT 354/2017 para
esses beneficiários.
Assim que a decisão sobre a ação for proferida, divulgaremos em nossos meios de
comunicação.
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O Postalis está implantando um
novo modelo de atendimento ao
participante e a mudança também
abrange o processo de recadastramento de aposentados 2018.
Em linha com o programa Postalis Digital, a proposta é que o recadastramento seja mais simples e
ágil.
O processo atual é oneroso tanto para o Postalis, quanto para os
aposentados, pois exige o envio de
correspondência, impressão de formulários e reconhecimento de firma
em cartório.
Em análise realizada sobre o processo, o Instituto apurou que, para
o Postalis, o custo total da operação
pode chegar a R$ 10,00 por aposentado.
O novo recadastramento será
mais rápido, barato e moderno. A
comprovação de vida será feita por
meio de um aplicativo no celular que
fará o reconhecimento facial dos
aposentados.
Em resumo, o recadastramento
anual se resumirá a uma “selfie”.
O modelo tradicional de recadastramento continuará disponível para
aqueles que preferirem.
“As aplicações desse tipo de autenticação, baseadas em biometria,
permitem o acesso ao sistema sem
a digitação de senhas ou a contratação de um empréstimo sem a assinatura de um contrato. Esse é o
futuro”, afirmou o gerente de tecnologia, Glauco Milhomen.
Em breve divulgaremos a agenda de recadastramento deste ano e
mais detalhes sobre o processo.
Quando for definido o período
para a campanha de recadastramento 2018 para aposentados, divulgaremos.

DIA NACIONAL DO IDOSO

INFORMAÇÕES
GERAIS:
FINDECT GANHA
AÇÃO MOVIDA
PELO PROCESSO
Nº 0017510-88.
2010.4.03.6100

Apesar de a Organização das Nações Unidas ter estabelecido o dia 1º de
OUTUBRO como DIA DO IDOSO, no Brasil a data é comemorada no dia de São
Vicente de Paula, considerado o “PAI DA CARIDADE” e Patrono de todas as
obras sociais. Nascido na França em 1581 ele foi fundador da Congregação da
“MIS” juntamente com Luísa de Marillac. Esse é o motivo da comemoração do
dia Nacional do Idoso em 27 de setembro.

PESQUISA DE OPINIÃO
A ARACT-SP quer conhecer a opinião e sugestões de seus
associados.
Nesta edição segue um encarte, com uma Pesquisa que deverá ser
preenchida e devolvida à ARACT-SP, através de carta para sede na Av
Prestes Maia, 241 – 12º andar- sala 1203 ou pelo e-mail – aract@terra.
com.br até o dia 30/10/2018.
Participe e concorra ao sorteio de um brinde!

Informamos aos nossos associados que os valores recolhidos indevidamente pelos Correios, à Receita Federal, no período de 2005 a
2018, como contribuição previdenciária, serão restituídos aos empregados da ativa e aposentados. O
funcionário que estava trabalhando
neste período deverá solicitar a ficha financeira, pelo e-mail: spmcscsrct@correios.com.br e entregar
juntamente com a cópia do RG na
sede do SINTECT/SP, localizado na
Rua Canuto do Val, 169 – Santa Cecilia – São Paulo/SP ou comparecer
na sede da ARACT/SP para solicitar
a referida ficha.

ACT/2018-2019 - LEI 8.529/92
Os efeitos do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) aos beneficiários da
Lei 8529/92 já foram determinados
na competência SETEMBRO/2018,
A diferença (atrasados) referente
AO MÊS DE AGOSTO/18 está sendo autorizada e provavelmente será
creditada durante o mês de OUTUBRO/18. O valor do reajuste FOI DE
3,61%.

POSTAL SAÚDE:
PROGRAMA DA MULHER
As beneficiárias inscritas no” Programa Saúde da Mulher”, lançado
em março deste ano pela Postal Saúde, avaliaram como muito satisfatório
o atendimento voltado à prevenção e
o rastreamento do câncer de mama,
de colo do útero e das infecções sexualmente transmissíveis “ISTs”.
Utilizem o site da POSTAL SAÚDE
para conferir o balanço do programa.

NOTAS DE FALECIMENTO

Ecio Martinelli – 05/06/2018
Nelson de Souza – 13/07/2018
Sebastião Marcolino dos Santos – 21/08/2018
Ercilia Falcone Fonseca – 30/08/2018
“Que as famílias sintam neste momento difícil, o conforto da fé, e vivam a mensagem de
esperança na presença solidária de parentes, e amigos. Se perdemos um ente querido aqui na
terra, certamente ganhamos um intercessor no céu. Que estes companheiros descansem em paz.”
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ANIVERSARIANTES
DO TRIMESTRE
Parabéns a todos.
Que Deus conceda muita paz,
saúde, prosperidade e felicidades!

