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Membros das organizações 
representativas dos trabalha-
dores dos Correios de todo o 
país se reuniram no dia 26 de 
junho, na sede da Federação 
Nacional dos trabalhadores 
dos Correios (FENTECT), em 
Brasília, para debater um úni-
co ponto de pauta: o fortale-
cimento dos Correios contra a 
política de privatização.

As organizações foram unâ-
nimes na concordância de que 
o único modo de lutar contra a 
política de privatização do Go-
verno Federal é a unificação 
de todos para fortalecer os 
Correios como empresa 100% 
pública, que está a serviço do 
povo brasileiro. Essa unifica-
ção está formalizada com a 
criação da “FRENTE AMPLA 
TODOS PELOS CORREIOS”, 
que trabalhará de forma incan-
sável, por meio das organiza-
ções que subscrevem este do-
cumento, até afastar a ameaça 
de privatização dos Correios, 
patrimônio do povo brasileiro. 
Este manifesto assinado por 
todas as organizações repre-
sentativas dos trabalhadores 
dos Correios, (ativos e apo-
sentados) de todo o país, tem 
o objetivo de formalizar a uni-
ficação destas organizações e 
de todos os seus representa-
dos na luta para fortalecer os 
Correios, enquanto empresa 
pública, bem como impedir 
que seja levada a cabo a pri-
vatização anunciada pelo Go-
verno Federal.

Pelo fortalecimento dos Correios 100% público para servir ao povo brasileiro
Os Correios estão entre as 

três instituições públicas de 
maior credibilidade do país, 
atrás somente da família e do 
Corpo de Bombeiros. A con-
fiança do povo nos Correios 
mostra que a população re-
conhece o relevante trabalho 
desenvolvido pela empresa, 
materializado pela integração 
do país e pela prestação de 
serviços consistentes e úteis, 
que atendem aos anseios 
dessa população e garante 
ainda a soberania do Brasil.

Defender a manutenção 
dos Correios como empresa 
100% pública é tarefa nossa 
(trabalhadores) e da popula-
ção brasileira.

Devemos ampliar nossos 
esforços para explicar que, 
se os Correios forem priva-
tizados, o preço do serviço 
aumentará e sua oferta deixa-
rá de atingir todo o território 
brasileiro. Com isso os muni-
cípios brasileiros isolados de 
tudo e que têm nos Correios 
um dos poucos pontos de 
contato com o mundo, fica-
rão totalmente prejudicados. 
Além da entrega de cartas e 
encomendas, a ECT faz a en-
trega de remédios nos postos 
de saúde, de livros didáticos 
para as escolas e atende os 
moradores nas agências, 
onde podem solicitar ou rece-
ber documentos. A importân-
cia dos Correios para os bra-
sileiros está nessas atividades 
cotidianas de promoção do 

bem estar social, que consti-
tuem a essência da natureza 
da estatal.

Desta forma, o trabalho da 
“FRENTE AMPLA TODOS 
PELOS CORREIOS” deve ser 
de encampar a luta contra a 
privatização dos Correios, ex-
plicando à população brasi-
leira, as vantagens de contar 
com uma empresa pública.  É 
preciso atuar nas redes so-
ciais esclarecendo à popula-
ção a relevante atuação dos 
Correios e desmentindo as in-
verdades usadas para tentar 
justificar a privatização de um 
bem público, atuar no âmbito 
parlamentar buscando apoio 
para fortalecer os Correios a 
serviço do povo brasileiro e 
explicar aos trabalhadores a 
importância de lutar na cam-
panha salarial, na defesa dos 
direitos conquistados e, prin-
cipalmente, dos empregos 
que, certamente, serão atingi-
dos com a privatização.

Pelo fortalecimento 
dos Correios 100% público!

Diga não à privatização 
dos Correios!

#TodosPelosCorreios

MANIFESTO ASSINADO POR

FENTECT; FINDECT; 
ANATECT; AACB;
ADCAP E FAACO.



EDITORIAL

Já completamos um ano na 
presidência da ARACT/SP e 
as metas previstas estão sen-
do cumpridas gradativamente. 
A reforma da nossa sede está 
sendo concluída e assim pode-
remos acolher os associados 
de maneira mais aconchegante 
como merecem.

Dando prosseguimento ao 
resultado das pesquisas realiza-
das junto aos associados, reali-
zamos no dia 13 de setembro o 
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primeiro passeio de um dia, para 
a cidade de Cunha/SP, onde os 
participantes puderam desfrutar 
de muita alegria e confraterniza-
ção, com os colegas aposenta-
dos e seus convidados.

Participei do Fórum Postal, 
instituído pela Postal Saúde, 
que é realizado mensalmente 
em Brasília ou por videoconfe-
rência, juntamente com 2 repre-
sentantes, presidentes de Asso-
ciações de aposentados. 

Durante o evento foram apre-
sentadas propostas de melho-
rias e algumas já estão sendo 
atendidas, entre elas a Cartilha 
explicativa referente à cobrança 
da mensalidade e coparticipa-
ção que facilitará aos beneficiá-
rios calcularem os pagamentos.

No boleto do mês de se-
tembro estão sendo explicados 
os valores a serem pagos e a 
disponibilização de uma ficha 
financeira sobre os atendimen-
tos.

Estamos acompanhando e 
encaminhando as ações indivi-

O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) julgou, no dia 02 de outubro, 
o dissídio coletivo ingressado pe-
los Correios em setembro. Dentre 
as conclusões a corte definiu so-
bre o reajuste salarial e dos bene-
fícios em 3% e manutenção das 
cláusulas vigentes em acordos co-
letivos de trabalho anteriores, entre 
elas as que se referem ao vale ali-
mentação/refeição, vale cultura e 
adicional de férias. 

Sobre a cláusula relacionada à 
assistência médica, os ministros 
decidiram pela retirada de pais e 
mães do plano de saúde. Em ra-

Antonio Fernandes
Presidente da ARACT/SP

Já estamos programando 
nossa Festa de Final de Ano:

Um jantar  dançante  que 
acontecerá no HOTEL DAN INN 
Planalto, na Av. Cásper Líbe-
ro,115 – Centro - S.Paulo, local 
de fácil acesso pela estação de 
Metrô São Bento e que conta 
também com estacionamento. 
Mais detalhes também neste In-
formativo.

A ARACT/SP permanece à 
disposição de todos em nossa 
sede, lembrando que também 
disponibiliza seu Whatsapp 
pelo número (11)97017-5720, 
para esclarecimentos de suas 
dúvidas. 

Cadastrem-se!

duais ajuizadas pelo  Escritório 
de Advocacia Janot, que visam 
isentar da cobrança de mensali-
dades do plano Correios Saúde 
II, os aposentados que saíram 
dos Correios, pelos planos  de 
demissões PDIA/PDV.

TST JULGA DISSÍDIO COLETIVO DOS CORREIOS
zão da decisão proferida pelo TST, 
os casos de urgência e emergên-
cia, até então assegurados pela 
empresa, findaram-se em 02 de 
outubro. No que se refere ao trata-
mento continuado, a empresa fará 
manutenção nos termos estipula-
dos pelo Tribunal.

A vigência do acórdão foi fixada 
em dois anos.

Os Correios cumprirão integral-
mente a decisão e reconhecem a 
sensibilidade do TST no que se 
refere à situação financeira da em-
presa, que já acumula prejuízo de 
aproximadamente R$3 bilhões.

Desconto dos dias parados - 
Os ministros do TST determinaram 
que o desconto dos dias parados 
deverá ser efetuado em três par-
celas mensais, a partir da próxima 
folha de pagamento.

A direção dos Correios perma-
nece comprometida em recuperar 
sua sustentabilidade e conta com 
a atuação responsável de seus 
empregados para minimizar os 
prejuízos acumulados e impulsio-
nar a entrega de resultados para a 
sociedade – valor institucional que 
precisa ser praticado por todos 
diariamente.
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No dia 02 de julho, na sede do 
POSTALIS, em Brasília, o interventor 
Walter Parente, acompanhado dos 
gerentes das áreas de Controlado-
ria, Controles Internos e Compliance, 
Recursos Humanos, Comunicação e 
Relacionamento, e Auditoria Interna, 
deu posse aos três membros do Co-
mitê de Auditoria (COA).

Esse comitê, vinculado ao Con-
selho Deliberativo da entidade e 
obrigatório para as Entidades Sis-
temicamente Importantes (ESI), foi 
instituído pela Resolução CNPC 
27/2017 combinada com a Instrução 
PREVIC 03/2018. Seus membros, 
selecionados entre profissionais de 
mercado, são: José Wanderlei Lei-

A Central de Atendimento com-
pletou um ano, em junho/2019 e 
desde sua implantação tem como 
meta dar mais autonomia ao partici-
pante, por meio do autoatendimen-
to, além de oferecer um serviço mais 
ágil, uniforme e de qualidade.

O grande volume de demanda 
em razão do PDV dos Correios trou-
xe novos desafios para a área e, com 
o objetivo de ampliar a sua capaci-
dade de atendimento e diminuir o 
tempo de espera na Central 0800, no 
menor prazo possível, uma série de 
medidas foi adotada. Confira abaixo:

- Criação da Gerência de Comuni-
cação e Relacionamento, que agre-
gou a Coordenação de Atendimento 
ao Participante à antiga Gerência de 
Relacionamento, visando uma maior 
integração e sinergia no relaciona-
mento com os participantes;

- Disponibilização de equipe para 
atender exclusivamente os partici-
pantes do PDV;

- Publicação de vídeos no site 
do POSTALIS e no Canal do You 
Tube com esclarecimentos sobre os 
planos, os benefícios oferecidos e 
orientações sobre como solicitá-los, 

te, Carlos Augusto Pereira e Marcos 
André Prandi. Os contratados de-
têm ampla experiência de auditoria, 
investimentos, contabilidade e con-
troles internos em organizações pú-
blicas e privadas, bem como em en-
tidades do segmento de previdência 
complementar.

O COA tem as seguintes atribui-
ções básicas: laboração de relató-
rios com informações sobre a efe-
tividade dos controles internos do 
POSTALIS, com evidenciação das 
deficiências detectadas; a efetivida-
de da auditoria independente e da 
auditoria interna, inclusive com rela-
ção à verificação do cumprimento 
de dispositivos legais e normativos 

POSTALIS DÁ POSSE AO COMITÊ DE AUDITORIA

POSTALIS ADOTA MEDIDAS
PARA MELHOR ATENDIMENTO NO 0800

bem como a indicação da docu-
mentação necessária;

- Envio de SMS e E-mails aos 
participantes do PDV com diversas 
orientações;

- Ampliação do quadro de aten-
dentes, com a contratação e o trei-
namento de novos empregados;

- Implantação de um sistema de 
agendamento eletrônico para que 
os participantes possam marcar dia 
e horário para falar com o POSTALIS;

- Ampliação dos serviços dispo-
níveis por meio do autoatendimento 
– POSTALIS Online, com a disponibi-
lização de novas funcionalidades no 
autoatendimento para dar mais au-
tonomia aos participantes. Hoje, por 
meio do autoatendimento, os partici-
pantes podem realizar a atualização 
cadastral; atualização de dados de 
contato; simular os benefícios pre-
videnciários; emitir contracheques, 
solicitar, prorrogar e antecipar alta de 
benefício de Auxílio-Doença; solicitar 
empréstimos; gerar boletos de parce-
las e de quitação; suspender parce-
las do empréstimo; alterar percentual 
de contribuição, emitir comprovantes 
de imposto de renda, entre outros;

POSTALIS

- Adequação nos sistemas para 
dar mais agilidade aos atendentes (in-
formações mais rápidas e assertivas);

- Ampliação da jornada de traba-
lho da equipe, por meio da realiza-
ção de horas extras durante a sema-
na e aos sábados;

- Substituição da linha telefônica 
visando melhorar a qualidade das 
ligações e, consequentemente, dar 
mais eficiência e rapidez nos conta-
tos. A nova linha já foi homologada 
pela Anatel e deverá entrar em fun-
cionamento nos próximos dias;

- Melhoria no sistema de geren-
ciamento de chamadas e da URA 
(Unidade de Resposta Audível); e

- Implantação de uma linha tele-
fônica exclusiva para atendimento às 
entidades representativas de partici-
pantes (sindicatos e associações), 
que têm papel importante na divulga-
ção de informações aos participantes.

aplicáveis à entidade, além de seus 
regulamentos e códigos internos, 
recomendações, quando couber, à 
Diretoria Executiva, especificando as 
não acatadas, com as respectivas 
justificativas; e ainda, manifestações 
sobre a adequação das demons-
trações contábeis às práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e normas 
editadas pelo Conselho Nacional de 
previdências Complementar (CNPC) 
e pela PREVIC. Com esse ato, o 
POSTALIS dá mais um passo no 
sentido de fortalecer sua governan-
ça corporativa e adequar-se às me-
lhores práticas de gestão, tudo isso 
com o único propósito de resgatar a 
sua imagem perante os associados.
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Os regulamentos da cartei-
ra de empréstimo BD e Pos-
talPrev sofreram mudanças 
desde o dia 06/09/2019.As 
novas regras já estão sendo 
aplicadas aos novos contratos 
de concessão realizados em 
setembro.

- Simplificação dos limites 
individuais:

. Participante assistido: 7 
vezes o valor do salário de 
participação;

. Participante ativo: valor 
acumulado para fins de res-
gate líquido das obrigações 
fiscais dos respectivos planos

- Alteração na identificação 
de qual contribuição é 

utilizada para classificação 
dos prazos permitidos no 

Plano PostalPrev

. Participantes que contri-
buem com até 1% do salário-
-de-participação terão o pra-
zo máximo de 24 meses para 
amortização;

. Participantes que contri-
buem entre 1,01% e 2,99% do 
salário-de-participação terão 
o prazo máximo de 36 meses 
para amortização;

 . Participantes que contri-
buem entre 3% e 3,99% do 
salário-de participação terão 
o prazo máximo de 48 meses 
para a amortização;

. Participantes que contri-
buem com pelo menos 4% do 
salário-de-participação terão 
o prazo máximo de 96 meses 
para amortização;

- Assista ao tutorial para 
contratação do Empréstimo 
POSTALIS

No dia 18 de setembro 
o presidente dos Correios, 
Floriano Peixoto visitou o 
POSTALIS e informou que 
brevemente será nome-
ado um novo presidente 
para aquele Instituto de 
Seguridade. 

Na ocasião elogiou a 
organização, o compro-
metimento de todos os 
empregados e a ação do 
interventor, cuja perma-
nência foi prorrogada por 
90 dias, contados a par-
tir de 13 de setembro, de 
acordo com a Portaria 816 
da PREVIC.

NOVO 
PRESIDENTE 

DOS CORREIOS 
VISITA O 
POSTALIS

- Reformulação dos critérios de 
amortização do saldo devedor:

. O prazo entre consecuti-
vas alterações contratuais por 
amortização não poderá ser 
inferior a 6 meses;

. Não poderão ser protoco-
ladas duas alterações dentro 
de um mesmo exercício social, 
estando o participante sujeito 
a carência de 6 parcelas pa-
gas, a contar da concessão do 
empréstimo, para a primeira 
alteração de prazo contratual.

- Adição de critérios existentes 
para possíveis renegociações 

de inadimplências:

. Não pagamento dos ven-
cimentos mensais do contrato 
de empréstimo;

. Diminuição da margem 
consignável por motivo de 
perda de função gratificada na 
patrocinadora;

. Reintegração das ativida-
des laborais devido a retorno 
de auxílio doença ou acidente 
de trabalho;

. Perda de margem con-
signável devido ao aumento 
de descontos prioritários, tais 
como contribuição extra de 
equacionamentos, plano de 
saúde e desvalorização das 
cotas dos planos.

Prazo de 72 horas anterio-
res ao crédito para a solici-
tação de cancelamento do 
empréstimo.

Acesse a íntegra dos Regu-
lamentos das Carteiras Pos-
talPrev e PBD e o arquivo E/
PARA do BD e o arquivo DE/
PARA do PostalPrev das mo-
dificações.

REGULAMENTOS DA CARTEIRA 
DE EMPRÉSTIMO BD E POSTALPREV 

SOFREM MUDANÇAS

Floriano Peixoto Vieira Neto
(Presidente do Correios)

POSTALIS
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O Hospital Samaritano-Paulista 
foi planejado para ser uma referên-
cia em alta complexidade, ofere-
cendo linhas completas de cuidado 
– da prevenção até a reabilitação 
nas seguintes especialidades:

- Clínicas: Cardiologia, Neuro-
logia, Vascular e Clínica geral

- Cirúrgicas: Buco maxilar, Cabe-
ça e Pescoço, Cardíaca,      Gastroen-

A ARACT/SP passou por uma 
grande reforma em suas instalações, 
uma das metas da atual gestão.

Para oferecer um espaço 

No dia 13/12/2019 será reali-
zada a grande Comemoração de 
Final de ano da ARACT/SP, nas 
confortáveis instalações do Dan 
Inn Hotel Planalto, com um Jan-
tar Dançante das 18h às 23h 

O Hotel que fica localizado na 
Av. Cásper Líbero,115 – Sta. Ifi-
gênia, São Paulo, tem fácil aces-
so pela estação de Metrô São 
Bento e conta também com es-
tacionamento terceirizado.

O associado(a) não pagará 
pelo convite individual que cus-
tará R$70,00 (setenta reais), este 
valor será assumido pela ARACT.

O seu/sua acompanhante pa-
gará metade, R$35,00 (trinta e 
cinco reais).

NOTÍCIAS GERAIS

troenterológica, Geral, Ginecológica, 
Neurocirúrgica, Plástica, Proctológi-
ca, Torácica, Urológica e Vascular

O Samaritano está localizado na 
Av. Brigadeiro Luís Antonio,1895 

(acesso pela Rua Dr. Fausto 
Ferraz) – Bela Vista – São Paulo

Telefone (11) 2827-5000 
E-mail: paulista.

hospitalsamaritano.com.br

POSTAL SAÚDE FIRMOU CONVÊNIO COM O HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA

mais confortável e aconchegan-
te aos associados, salas e por-
tas foram pintadas, pisos troca-
dos, as instalações sanitárias 
foram readequadas, a cozinha 
foi totalmente reformada, além 
da troca de luminárias e a aqui-
sição de novas mobílias, que 
está em andamento.

Com esta iniciativa o objetivo da 
Associação é também oferecer um 
espaço para maior congraçamento 
entre os associados, independen-

REFORMAS NA SEDE DA ARACT/SP
temente das reuniões e comemo-
rações agendadas pela ARACT.

A proposta é a realização de 
encontros mensais com atividades 
de lazer para os associados, que 
serão divulgadas brevemente!

Lembramos que o horário 
de atendimento em nossa sede 
permanece de segunda a quin-
ta-feira, de 9h às 13h e de 14h às 
16h30. Sexta-feira o horário é de 
9h às 13h e de 14h às 15h30.

FESTA DE FINAL DE ANO
Para cada convidado extra o 

valor será R$70,00 (setenta reais).
Os convites serão enviados à 

sua residência brevemente.
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NOSSOS SENTIMENTOS DE
SOLIDARIEDADE E PESAR AOS FAMILIARES

DOS AMIGOS QUE PARTIRAM
- José Manoel de Souza  - 17/03 

- Oscar Leiva - 13/07
- Estévão Ilic – 16/06

- Ofélia de Oliveira Melo Ferreira – 27/07
- Jefferson João Pires de Freitas – 08/08

- Albano Ferraccioli Neto – 06/09
- Nair de Maria Schimidt – 12/09
- Jair Alves dos Santos – 17/09

Comemorem tudo de bom 
e belo que já aconteceu 
em suas vidas, caminhem 
firmes, com muita fé na 
direção de novos sonhos 
e projetos que certamente 
serão realizados! 

Parabéns da ARACT/SP 
aos aniversariantes 
deste trimestre!

FELIZ ANIVERSÁRIO!!

Edição 111 - Julho | Agosto | Setembro de 2019

No dia 13 de setembro 31 pes-
soas, entre associados e seus con-
vidados fizeram um passeio bate/
volta à cidade de Cunha/SP, pelo 
convênio firmado entre a ARACT e a 
Megatur Viagens e Turismo.

Na chegada à cidade que fica 
situada na serra entre o vale do Pa-
raíba e o litoral, os  visitantes fizeram 
um city tour , onde conheceram o 
mercado municipal, cachaçarias, 
igreja ,roteiro complementado com 
um farto almoço.

Conheceram, na sequência, o 
ateliê Suenagae e o processo de 
produção de cerâmica uma das ati-
vidades artesanais do local.

A aconchegante  fazenda Aracatu 
com  seu empório, café, sorveteria e 

ASSOCIADOS DA ARACT VISITAM A CIDADE DE CUNHA

NOTÍCIAS GERAIS

antiquário foi  outro ponto visitado, 
onde houve a degustação de queijos 
feitos com o leite da própria fazenda 
e também doces feitos na região.

Cunha é famosa por seu campo 
de lavandas que floresce o ano in-
teiro e perfumam o ar trazendo uma 

sensação de conforto e equilíbrio. O 
óleo extraído dessas flores tem uti-
lização terapêutica e como essên-
cia  de perfumaria. Com a visita ao 
Lavandário, os animados visitantes 
encerraram o passeio e retornaram 
a São Paulo.

DATAS 
COMEMORATIVAS

JULHO
09 – Dia da Revolução 

Constitucionalista

Comemorado no 
estado de São Paulo em 
homenagem ao Movimento 
contra a ditadura de Getúlio 
Vargas, realizado em 1932 
pelos paulistas.

AGOSTO
01 – Dia Nacional 

do Selo

Data que homenageia 
a emissão do primeiro 
selo postal pelos Correios 
brasileiros, em 1º de agosto 
de 1843, o “Olho de Boi”.

SETEMBRO
07 – Proclamação da 

Independência

Dia da Proclamação da 
Independência do Brasil 
em 1822.


