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ARACT-SP COMEMORA SEU ANIVERSÁRIO DE 26 ANOS
E O DIA DAS MÃES

Antonio Fernandes - presidente da ARACT/SP

No dia 10 de maio foi realizada
a comemoração dos 26 anos de
criação da ARACT/SP ocasião
em que também foram homenageadas as mães associadas.
O evento teve início com as
palavras de Antonio Fernandes,
presidente da Associação, que
destacou os ideais comuns que
unem os associados, tanto os
que fizeram parte do antigo De-

partamento de Correios e Telégrafos, quanto a nova geração
de aposentados e aposentadas
que saíram dos Correios por
meio dos planos de demissões
incentivadas e que estão associando-se à ARACT/SP.
Estes ideais reúnem a defesa
na manutenção dos direitos e
benefícios adquiridos pelos ex-funcionários da empresa, du-

rante anos de trabalho e que necessitam de acompanhamento
constante junto aos Órgãos de
Previdência e Saúde, no Congresso Nacional e com os dirigentes do Postalis e da Postal
Saúde.
Ele falou, também, que a
ARACT/SP está à disposição
para orientar os associados no
que for possível e necessário
quanto ao atendimento e esclarecimento de dúvidas quanto ao
Postalis e à Postal Saúde, e que
a sede está aberta a encontros
e comemorações como aquela
que estava sendo realizada.
Na sequência dirigiu-se às
Mães, cumprimentando-as, lembrando do instinto e sabedoria
que as tornam “guardiãs da criação divina”.
No evento que reuniu, além
das mães, diversos associados
foi servido um café da manhã,
encerrado com a entrega de flores e brindes, às associadas.

EDITORIAL

Antonio Fernandes
Presidente da ARACT/SP

A ARACT/SP completou 26
anos de criação e continuamos
a passos firmes buscando iniciativas e a realização de projetos
que atendam cada vez mais as
expectativas de seus associados.
Procuramos também, acompanhar de perto todos os temas
ligados ao Postalis e à Postal
Saúde que no decorrer dos últimos anos têm sofrido alterações
organizacionais desde que foram
implantados e que têm impacta-

do na vida dos seus beneficiários
Neste sentido, representando
a ARACT/SP, juntamente com outros presidentes de associações,
fui convidado a participar do Fórum Postal, instituído pela Postal
Saúde e que é realizado mensalmente em Brasília/DF.
Esta participação acontece
de forma presencial ou por videoconferência e tem o objetivo
de tratar de assuntos pertinentes
aos aposentados e beneficiários,
como por exemplo, propostas
de alterações nos boletos de cobrança, para que o usuário acompanhe o que está pagando.
No mês de junho foram firmados os primeiros convênios entre
a ARACT/SP e drogarias, ótica e
agência de viagens, conforme
poderão conhecer neste Informativo.

CORREIOS TEM NOVO PRESIDENTE:
GAL. FLORIANO PEIXOTO
O General, conforme publicação no jornal Estadão,
informou que seu trabalho
visará fortalecer a empresa e
que ainda não está na pauta
a sua privatização, pois o assunto está sendo estudado e
será levado pelo presidente
ao Parlamento. Vejam abaixo
as colocações do novo presidente:
“O que o presidente pede
é que haja um contínuo esforço no sentido de fortalecer a empresa. Esta questão de privatização é algo
de maior complexidade, que
deverá ser estudada à frente, em melhores condições
pelo presidente e até pelo

Parlamento brasileiro e eu
não ouso dizer nada disso.
Estamos lá para dar continuidade ao fortalecimento da
empresa, sua recuperação
financeira, estabelecer referenciais de eficiência para
resgatar a credibilidade que
os Correios sempre tiveram.”

Também serão realizados
passeios no mês de julho, para
que nossos associados possam
desfrutar de momentos especiais
com suas famílias, aproveitando
as férias escolares.
A nossa sede também está
passando por uma fase inicial de
reformas, em suas instalações,
para proporcionar melhor atendimento e recepção aos nossos
associados.

Continuaremos
empenhados em buscar
as melhores soluções
para o atendimento dos
associados, tornando
a ARACT/SP cada vez
mais forte para defender
e resguardar o direito de
todos.

FÓRUM DA
POSTAL SAÚDE
O
Presidente
da
ARACT/SP,
Antonio
Henrique Fernandes e
mais 2 representantes
das associações dos
aposentados,
foram
eleitos para participar
de um Fórum, instituído pela Postal Saúde,
a fim de tratar de assuntos pertinentes aos
aposentados beneficiários do plano de saúde.
O Fórum terá reuniões mensais de forma
presencial em Brasília/
DF ou por videoconferência.
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REUNIÃO DOS APOSENTADOS INTEGRANTES DO PLC 06/2002
No dia 08/05 foi realizada na sede da ARACT/SP uma reunião que contou com 65
aposentados dos Correios, integrantes da PLC 06/2002 denominados 1712.

Da esquerda para a direita: Miguel, Fernandes e Aguiar

Na abertura do evento o presidente da ARACT/SP, Antonio Henrique Fernandes colocou a Associação à disposição, para dar todo
apoio à nova empreitada desse
Grupo, que envolve os funcionários admitidos nos Correios no período de 20/03/1969 a 31/12/1976
e convidou aqueles que ainda não
são filiados, a filiarem-se à ARACT/
SP, para fortalecimento desta luta.
O diretor jurídico da ARACT/SP,
Antonio Miguel, falou da retomada
das ações para derrubar o veto do
PLC 06/2002, que está arquivado
no Congresso Nacional , com a

criação de um grupo no whatsapp,
pelo colega Milton Santiago, com
a finalidade de passar informações
exclusivas sobre 1712.Este grupo
reúne integrantes de todos os estados, com destaque para o estado
de Minas Gerais.
Lembrou que a maioria dos integrantes deste grupo enviou cartas e mensagens aos deputados e
senadores, no sentido de sensibilizá-los para esta causa, porém não
houve um retorno esperado.
Na reunião realizada no Congresso Nacional no dia 10/04/2019,
com o deputado federal por Mi-

nas Gerais, Enéas Reis, do PSL
Miguel compareceu representando
a ARACT/SP, que tem 600 associados enquadrados como 1712, sendo 2.000, em São Paulo.
Desta reunião participou também Antonio Aguiar, ex-presidente da ARACT-SP que acompanha
este movimento desde seu início
e que compareceu diversas vezes
em reuniões com deputados e senadores em Brasília, destacando a
necessidade da mobilização dos
1712, em nível nacional, para derrubada do veto.
O deputado Enéias Reis comprometeu-se com a causa dos
1712 e com a situação do nosso
fundo de pensão Postalis.
Apesar do apoio do deputado,
Miguel informou que ficou estabelecido que deverão ser organizadas comissões no âmbito das
associações de aposentados, estabelecendo estratégias para atuarem diretamente junto aos deputados e senadores, durante visitas
ao Congresso.
Na ARACT/SP já foram definidos
10 membros que representarão os
associados nesta causa, sendo
cinco titulares e cinco suplentes.

ARACT-SP FIRMA CONVÊNIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM DESCONTOS PARA OS ASSOCIADOS
A ARACT firmou, no mês de junho, os primeiros convênios com
empresas que proporcionarão
descontos na prestação de serviços aos seus associados.
Esta é uma das propostas da
atual gestão, que agora se concretiza, e que certamente será o início
de outras parcerias que proporcionarão maior economia a todos
que buscarem atendimento nas
referidas redes. Para obtenção dos
descontos será necessária a apresentação do cartão de associado.
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São elas:
- ÓTICAS ULTRAFARMA
Loja 1- Rua Dr.Isaías Salomão,
32 – Metrô Saúde
Loja 2- Av. Jabaquara,1441 –
Metrô Saúde
Loja 3 – Rua Albion,69 – Lapa
- DROGARIA SÃO PAULO
Somente apresentar a carteirinha
da Postal Saúde para gozar dos
descontos de 20% nos medicamentos e 5% em perfumaria.
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- DROGANOSSA
Unidade Metrô Santa Cruz – Rua
Domingos de Moraes, 2370 – Vila
Mariana – São Paulo/SP
- MEGATUR VIAGENS
E TURISMO
Lgo. Do Paissandu,nº 72 – 14º
andar – cj.1407 – Centro –SP
www.megaturviagens.com.br;
viagens@megaturviagens.com.br

Mais informações
na ARACT/SP

PDV – PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – 2019

A Superintendência dos Correios/SPM realizou em sua sede,
nos dias 18 e 19 de junho, homenagens aos empregados que se
desligaram da empresa, pelo PDV
(Plano de Desligamento Voluntário 2019).

O evento contou com diversas atividades, no auditório Ayrton Senna, entre as quais houve
a participação da diretoria da
ARACT/SP, com palestras do presidente Antonio Henrique Fernandes e da presidente do Conselho

Fiscal, Ana Maria Federico Paranhos, apresentando um breve
histórico da Associação e suas
realizações nesses 26 anos de
criação, convidando os empregados recém-desligados a se associarem.

WHATSAPP DA ARACT/SP
(11) 97017 -5720
Solicitamos que cada associado envie uma mensagem, com seu nome e sobrenome, para que possamos
registrar seu número para
envio de mensagens de seu
interesse.
Cadastre-se!

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO
DA ARACT/SP
Lembramos que o horário
de atendimento dos associados na sede da ARACT/SP é
de segunda a quinta-feira, de
9 às 13h e de 14 às 16h30.
Sexta-feira, de 9 às 13h e
de 14 às 15h30.
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Informamos que a partir do mês de junho serão entregues aos beneficiários, em suas residências uma nova versão do boleto, agora com uma
visualização mais clara e simplificada.
Nele, estão disponíveis informações como a mensalidade e a coparticipação, quando houver, além dos resíduos que podem ser cobrados
naquele mês.
Os valores de resíduo do Plano CorreiosSaúde I ainda estão em fase
de ajustes. Por essa razão, alguns boletos apresentaram divergência na
hora de informar a soma dos valores constantes no extrato (indicados na
parte superior do boleto) e o valor registrado para pagamento.
Apesar dessa diferença, esclarecemos que o valor cobrado está correto. Assim, caso seu boleto apresente essa situação, não se preocupe,
pois a diferença citada não resultará em nenhuma cobrança indevida no
futuro.
Caso ainda não tenha recebido o boleto, o documento está disponível
no portal da Operadora (http://boleto.postalsaude.com.br/index.php)
Contamos com a sua compreensão e estamos aprimorando nossos
processos para melhor atendê-lo.

Postal Saúde. Sua vida, nossa existência.
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NOTÍCIAS DA FAACO
LEI 8529/92
Para cumprimento da Lei
8529/92 que ampara os funcionários oriundos do Departamento de
Correios e Telégrafos, o controle
e encaminhamento das informações necessárias para a Previdência, são tratadas em área específica da Gestão de Pessoas, agora
localizada em Minas Gerais. Existe
uma recomendação discutida entre a Empresa e a Previdência para
o envio no mês de maio, de cada
ano de previsão, do índice salarial
a ser aplicado no ACT (agosto).
Esta comunicação vem acontecendo há mais de dez anos e é utilizada pela Previdência na formação do seu orçamento. Neste ano
ainda não foi feita a comunicação
em virtude de estar havendo um
questionamento nos Correios se
isso é oficial e necessário. A FAACO solicitou que fosse consultada
a área específica da Previdência
para que os beneficiários da referida lei, não sofram prejuízos.

A convite do interventor, Walter
Parente, foi realizada no dia 23
de abril, uma reunião na sede do
Postalis, com o objetivo de serem
apresentadas as principais realizações e os resultados obtidos
durante a intervenção, iniciada
em outubro/2017, até a presente
data. O interventor apresentou os
seguintes dados:
- Recuperação de investimentos
= R$ 102,5 milhões sendo R$ 74,8
do BD e R$ 27 do PostalPrev;
- Baixa em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, em
torno de 850 milhões, gerando um
forte impacto na precificação;
- Redução do quadro de pessoal em cerca de 40% da despesa;
- Redução com contratos de
terceiros, aproximadamente 9 milhões em 2018.
Todas essas ações resultaram

NOTÍCIAS GERAIS
POSTALIS SEGURO DE VIDA:
MUDANÇA DE SEGURADORA

RECADASTRAMENTO
DO POSTALIS

O Postalis comunica aos participantes que têm Seguro de Vida
em Grupo que houve alteração da
empresa seguradora responsável
pela apólice.
A mudança visa melhorar as
condições do seguro, em função
da redução dos custos de corretagem e a manutenção ou a melhoria
dos benefícios oferecidos. A nova
seguradora é a Liberty Seguros
S/A, e a nova apólice teve vigência
a partir do dia 1º de maio de 2019.
A previsão é que os segurados recebam os novos certificados em
sua residência, até o final do mês
de junho.
Mais informações em: postalis.
org.br/seguro-de-vida-mudança-de-seguradora-2/

Informamos que o Recadastramento anual de Aposentados e
Pensionistas 2019 foi adiado.
O Postalis implantou um novo
modelo de atendimento ao participante em 2018 e a mudança também deve abranger o processo de
recadastramento de aposentados
e pensionistas.
Tão logo definida, divulgaremos a agenda dos recadastramentos deste ano e mais detalhes
sobre o processo.
Saiba mais:
http://www.postalis.org.br/recadastramento-permanece-suspenso
HYPERLINK “http://www.postalis.org.br/recadastramento-permanece-suspenso/”/
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numa redução na despesa, em
torno de R$ 90 milhões.
Foram destacadas, ainda, as
grandes mudanças na governança e gestão com a manualização de todos os processos que
resultam em blindagem contra a
corrupção e fraude no patrimônio
provocando, portanto, a reabilitação do Postalis no Mercado Financeiro.
O interventor atendeu, também, as questões formuladas por
todas as organizações presentes,
como a FAACO, suas Associações, Sindicatos, representantes
dos Correios, ADCAP, entre outras.
Finalmente falou sobre as
ações contra o Banco BNY
MELLON, bem como discussões
com os Correios quanto ao pagamento da RTSA.

XXVIII ENAC
MACEIÓ/ALAGOAS
Continuam abertas as inscrições para o XXVIII Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios
que será realizado no Hotel Ritz Lagoa da Anta, no período de 27/11
a 01/12/ 2019, em Maceió/AL. Este
evento que acontece anualmente,
em estados diferentes da Federação, é o maior congraçamento
entre os ex-funcionários dos Correios, de todo o país e conta com
extensa programação, como city
tour em Maceió, festas temáticas
todos os dias, no Hotel com apresentação de bandas, atrações especiais, day tour em praias locais,
sorteio de prêmios e brindes entre
outras atividades.Venha participar
desta grande festa!
Consulte e inscreva-se no site:
www.eventosvanserv.com.br/
enac2019
Mais informações na ARACT-SP

CONREP 90º BRASÍLIA/DF
Permanecem abertas as inscrições para participação no
CONREP de número 90º a realizar-se em Brasília
no período de 07 a 10/08 tendo como base o Hotel Nacional.
Os interessados poderão inscreverem-se pelo link:

www.eventosvanserv.com.br/conrep90

DATAS
COMEMORATIVAS
ABRIL
19 - Dia do índio
21 - Tiradentes
22 - Descobrimento do Brasil
24 - Dia do Operador de Triagem
e Transbordo dos Correios

MAIO

PARABÉNS!
A ARACT-SP parabeniza
os aniversariantes deste
trimestre desejando-lhes
muitas alegrias, saúde,
paz e prosperidade em
todos os dias desta nova
etapa de suas vidas!

01 - Dia do Trabalho
05 - Dia Nacional das Comunicações (em homenagem ao Marechal Cândido Rondon – patrono
das Comunicações)
13 - Abolição da Escravatura

JUNHO
05 - Dia Mundial do Meio Ambiente
13 - Dia de Santo Antonio
24 - Dia de São João
29 – Dia de São Pedro
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NOTAS DE FALECIMENTO
Vitoria Rego Baldez – 06/03/2019
Maria Elisa Alvares Ferreira Tessar – 02/04/2019
Elielza de Aguiar Cardoso – 15/04/2019
Alsira Menegon Marques – 26/04/2019
Sebastião Laurindo São Thiago – 15/05/2019
Ailton de Oliveira – 25/05/2019

Aos amigos e familiares nossos sentimentos de pesar
e solidariedade neste triste momento.

