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ATENDIMENTO DO POSTALIS
Os Núcleos
Regionais
que faziam o
atendimento dos
beneficiários
nas Diretorias
Regionais foram
extintos e algumas
Associações de
Aposentados,
por intermédio da
FAACO – Federação
das Associações
dos Aposentados
dos Correios,
foram apoiadas
a prestarem o
atendimento
presencial em suas
dependências.
Desta forma a ARACT/SP de
acordo com uma Assembleia Geral foi autorizada a adquirir uma
sala, no prédio de sua sede, para
prestar este atendimento uma vez
que recebeu, por doação, todo o
mobiliário do Fundo de Pensão.
Enquanto não adquirimos a

sala, provisoriamente, instalamos
os móveis e equipamentos em
parte de nosso espaço para em
breve prestarmos o atendimento
aos nossos associados e demais
beneficiários do POSTALIS, em
suas necessidades, para demandas ou contatos com o órgão que

atualmente atende somente via telefone ou digital.
Aguardaremos a documentação legal e orientações do POSTALIS para iniciarmos o atendimento
presencial, oportunidade em que
divulgaremos a todos os interessados.

RECADASTRAMENTO ANUAL
DE APOSENTADOS
Informamos aos nossos associados que até o momento não recebemos a previsão sobre a data de recadastramento anual de aposentados 2018.
De acordo com o POSTALIS a proposta é que o novo modelo de
recadastramento seja mais simples, ágil, barato e moderno eliminando
a necessidade de envio de correspondência, impressão de formulários
e reconhecimento de firma em cartório.

O POSTALIS é o responsável pela divulgação da agenda e do processo.

EDITORIAL

Mais um ano que se encerra, no qual a ARACT/SP
manteve-se firme no propósito de atender as expectativas e reivindicações dos
nossos associados.
Com esses objetivos algumas ações de interesse de
todos já estão em andamento, tais como o ajuizamento
de ação para a não incidência de imposto de renda
sobre as quantias pagas a
título de contribuições extraordinárias, destinadas ao
custeio do déficit do POSTALIS, pleiteando a devolução
do valor/e ou restituição dos
valores aos associados.
Também em curso a
ação judicial visando rever e
adequar os descontos que
o POSTAL SAÚDE tem realizado na coparticipação e
mensalidade de cada participante, onde incidem outros
valores referentes a recebimentos que oneram o orçamento dos associados.
Realizamos uma Pesquisa
de Opinião para conhecermos melhor os interesses

dos associados e assim
possibilitarmos uma maior
interação de todos.
O resultado desta Pesquisa está contido nesta
edição. Nos dias 19, 20 e 21
de novembro, em Brasília,
participaremos da reunião
com a FAACO juntamente
com as demais Associações
de Aposentados e Pensionistas. Na pauta discutiremos
assuntos referentes à POSTAL SAÚDE, POSTALIS e a
gestão da nova presidência
dos Correios.
Como acontece todos os
anos realizaremos nossa
festa de final de ano, no dia
13 de dezembro de 2018, na
quadra esportiva do Sindicato dos Bancários, na Rua
Tabatinguera,192, próximo à
estação do metrô Sé.
Aguardem o convite para
confirmação de sua presença. Temos grandes esperanças para o próximo ano.
Com uma nova gestão para
o nosso país que sejamos
também renovados e que os
Correios voltem a ter destaque, com o reconhecimento
de anos passados quando
foi considerado o melhor do
mundo.
Nesta oportunidade, em
nome da Aract/SP, quero
desejar aos nossos associados, seus familiares e entes
queridos um Feliz Natal,
Bom Ano Novo, com prosperidade, saúde e felicidade,
com a proteção do nosso
Senhor Deus, que seja para
sempre!

ASSOCIAÇÕES DE
APOSENTADOS
PARTICIPARÃO DE REUNIÃO
COM A FAACO EM BRASÍLIA,
DE 19 A 20/11/2018
A Reunião foi agendada
pela Federação das Associações dos Aposentados dos
Correios-FAACO aproveitando
a data prevista para a Audiência Pública sobre Fundos
de Pensão, a ser realizada no
dia 20/11, no Senado Federal,
para que os presidentes das
Associações possam participar do evento.

Estão previstas,
também, as
discussões dos
seguintes temas:
- A situação do POSTALIS
em andamento;
- Atendimento dos
participantes e assistidos
do POSTALIS após o
fechamento dos Núcleos;
- As causas trabalhistas a
serem disponibilizadas pela
Advocacia Janot;
- Discussões sobre uma
eventual privatização dos
Correios e seus efeitos para o
POSTALIS/POSTAL SAÚDE.
Aproveitando esta viagem
o presidente da ARACT/SP,
Antonio Henrique Fernandes,
se reunirá com o interventor
do POSTALIS, Walter Parente, no dia 21/11/2018, para
verificar a agilização do atendimento do Núcleo e também
com o presidente da POSTAL
SAÚDE, Ariovaldo Aparecido
da Câmara.
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POSTAL SAÚDE:
INTERNAÇÕES
Para esclarecimento das dúvidas de nossos Associados
lembramos que nas internações
clínicas ou cirúrgicas, em enfermarias dos hospitais conveniados pelo Plano, não é cobrada
a coparticipação das despesas.

CORREIOS
TEM NOVO
PRESIDENTE
No dia 08 de novembro tomou posse o novo presidente
dos Correios, General Juarez
Cunha.
O presidente declarou que
reduzirá o atual número de vice-presidências e que acredita
que o caminho para a empresa
não ser privatizada é a redução
de despesas.
Ele demonstrou conhecer a
situação do POSTALIS, dizendo
ser inconcebível que os participantes deste Fundo de Pensão
sejam penalizados com o recolhimento de valores que não são
de sua responsabilidade.

PESQUISA DE OPINIÃO
Com o objetivo de identificar as necessidades e interesses de seus
associados foi realizada de forma pioneira, uma Pesquisa de Opinião,
no período de 01 a 31 de outubro de 2018, enviada junto com o último
Boletim Informativo.
Obtivemos o retorno de 131 respostas que poderiam ser respondidas
pelos Correios, pessoalmente, em nossa sede ou via e-mail.

Pelo resultado obtido as sugestões que
obtiveram o maior número de votos foram:
- A realização de viagens turísticas com ida e volta no mesmo dia
e viagens nos finais de semana;
A periodicidade destas viagens poderá ser trimestral ou a critério
da ARACT/SP, conforme ficou demonstrado pela preferência da
maioria;
- Emissão de boletos do Postal Saúde e de contracheques do
POSTALIS, assuntos para serem discutidos junto aos gestores
desses órgãos;
- Atendimento social;
- Ambulatório odontológico na sede da ARACT/SP;
- Cursos básicos de Informática.
Os associados também manifestaram interesse pela realização de
Convênios com farmácias, óticas e hospitais.
Conforme divulgado haveria o sorteio de um brinde entre os
associados que respondessem à referida Pesquisa.

Momento do sorteio - da esquerda para a direita: Sr. Fernandes, Falcone, Benedito,
Ana Paranhos, Carmen Lucia, Marinalva.

RESULTADO DO SORTEIO

General Juarez Aparecido
de Paula Cunha,
Presidente dos Correios.
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Este sorteio foi realizado na
sede da ARACT/SP, no dia 14/11,
com a presença do presidente
Antonio Henrique Fernandes e
membros da diretoria.
A vencedora foi a associada
Vander Pinto que receberá um
lindo jogo de toalhas de banho
com 5 peças.
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INFORMAÇÕES
GERAIS
CARTÃO DOS ASSOCIADOS
Informamos que está em
processo de aprovação e impressão o modelo de cartão de
associado da ARACT/SP. A proposta é que ele também possa
ser utilizado em futuras parcerias/convênios a serem desenvolvidos pela Associação, visando descontos na prestação de
serviços e compras.

PARABÉNS!
A ARACT/SP deseja aos
aniversariantes do trimestre muitas
alegrias, saúde e prosperidade.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ENCONTRO DA FELIZ IDADE!

DIA MUNDIAL DOS CORREIOS
No dia 9 de outubro foi comemorado o “Dia Mundial dos
Correios”.
Nesse dia em 1874, foi criada
a União Postal Universal- UPU,
agência especializada da Organização das Nações Unidas
com sede em Berna-Suíça, que
congrega os operadores postais de 192 países, entre eles o
Brasil.

15 DE NOVEMBRO:
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
Ocorreu neste dia, em 1889 e
foi assinada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que tornou-se
o primeiro presidente do Brasil.

19 DE NOVEMBRO:
DIA DA BANDEIRA
Comemoração que passou a
fazer parte da história do país,
após a Proclamação da República. Com o fim do período Imperial (1822 – 1889) a bandeira
que representava o império foi
substituída.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO
PARA AÇÕES CONTRA O
POSTALIS E POSTAL SAÚDE
Em virtude das férias do Judiciário foi prorrogado o prazo
para entrega dos documentos
das ações contra o POSTALIS
E POSTAL SAÚDE, até o dia
31/01/2019, na ARACT/SP.
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No período de 07 a 12 de abril
de 2019 será realizado no Balneário Camboriú, em Santa Catarina,
o Encontro da Feliz Idade, que reunirá participantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Equador e Uruguai.
O passeio inclui hospedagem
de 5 noites em hotel 3 ou 4 estrelas, em apartamentos duplos
ou triplos, equipados com TV, ar

condicionado, frigobar e telefone,
café da manhã diário, 5 refeições
(jantares), inscrição para participar
em todas as atividades e eventos
realizados no Balneário.
Para garantir sua participação,
o associado deverá entrar em
contato com a ARACT/SP, até o
dia 10/12/2018, para mais informações pelos telefones 11-33268962 11-3227-0716.

NOTAS DE FALECIMENTO
-Maria Clementina Batista de Carvalho – 28/09/2018
-João Fernandes de Mello – 15/11/2018

Aos familiares nossos sentimentos e solidariedade neste triste momento.

Recesso de Final de Ano
A ARACT/SP estará em recesso no período
de 24/12/2018 a 01/01/2019. O expediente será
retomado normalmente a partir de 02/01/2019.

Boas festas a todos!
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