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1. CONREP 85º -EM COSTA DO SAUIPE/BA - AÇÕES DISCUTIDAS E INCREMENTADAS.

No período de 05 a 08 de março de 2018, aconteceu 85º CONREP, contando com as presenças e
participação de ilustres autoridades. Na oportunidade foram discutidos temas de amplos interesses
da coletividade “Aposentados dos Correios”.

O Interventor do Postalis, Walter Parente foi determinante no uso de suas palavras, ilustrando que a
meta principal da intervenção é sanear o Postalis, enfocando que o Plano de Benefício foi instituído
com o objetivo oferecer aos empregados dos Correios e suas famílias rendas adicionais aos
benefícios pagos pela Previdência Social, proporcionando-lhes um futuro mais tranquilo e seguro.
A pretensão da intervenção é encontrar as desconformidades já de conhecimento de todos,
prosperar o Postalis e fazer voltar confiança dos associados tão merecedores de bem estar e
qualidade de vida.

O representante da Postal Saúde Ariovaldo Câmara foi enfático em se declarar favorável a
proposta/implementação das regras para o custeio do Plano de Saúde, afirmando que se não
houver cobrança dos empregados o Plano não se sustenta. Entre outras autoridades, também se
fez presente o Presidente da ADCAP na Bahia, Inaldo da Silva Behrens, o qual participou
ativamente dos debates com o interventor do Postalis e o Representante do Postal Saúde.

2 - RECADASTRAMENTO DO POSTAL SAÚDE

A os retardatários, a ABAICT informa que o prazo para recadastramento na
Postal Saúde foi prorrogado até 29 de março de 2018. FICAR DE FORA
PODERÁ COMPROMETER SUA SAÚDE, podendo ter o atendimento médico
suspenso.

3 - IMPOSTO DE RENDA

Não deixe para o último dia! Lembramos que a Declaração IR é para ser
entregue até o dia 30 de abril de 2018.
Procurem juntar os comprovantes necessários em tempo hábil.

4 – DOAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS

Como todos os anos a ABAICT conclama seus associados a efetuar doação de Alimentos
não perecíveis, a fim de doar a abrigos de idosos, não deixem de participar para ajudar
aqueles menos beneficiados que tanto necessitam dessa doação. Sensibilize seu coração,
lembremos do velho ditado – QUEM DÁ AOS POBRES EMPRESTA A DEUS.
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