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1. XXIII CONGRESSO NACIONAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
A COBAP realizou a partir do dia 08 de outubro o Congresso Nacional dos Aposentados na cidade de
Maceió/Al com a participação de mais de 1.000 aposentados. A Faaco participou do grupo de
Delegados e discutiu em grupos temáticos a Conjuntura Atual com Relação a Aposentados, Politica
Nacional do Idoso, avanço de desafios no Controle Social, Seguridade Social, Defesa e Fortalecimento
do SUS e Organização, Mobilização e Bandeira de Luta.
A decisão mais importante foi a aprovação por unanimidade dos Delegados Participantes para criação
da CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS- CNAPI, como ferramenta de
Organização e Mobilização dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de todos os regimes de Previdência
Social , do Setor Publico e Privado.
Discutiu-se e foi rejeitada a Agenda Neoliberal chamada Agenda Brasil, apresentada recentemente
pelo Senado Federal ao Executivo que propõe o encolhimento do Estado com privatizações, parcerias
publico privadas, concessões , redução da autonomia das agencias reguladoras, diminuição da
proteção ao meio ambiente, perda de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, principalmente da
Seguridade Social.
Finalmente definiu-se um grito de guerra:
“RESISTIR, AVANÇAR É PRECISO, DESISTIR JAMAIS,”
“A LUTA NÃO SE APOSENTA! ENQUANTO HOUVER VONTADE DE LUTAR HAVERÁ ESPERANÇA”

2. CONREP 76º e 77º
No dia 4 de novembro na cidade de Gramado/RS ocorrerão sucessivamente os Conrep’s da FAACO
DE Nº 76 E 77 . Durante os Conreps em questão serão tratados assuntos específicos em cada um deles
e é importante que tenhamos a presença dos delegados previstos estatuariamente.
Contamos com a presença de todos! . Editais já distribuidos.

3. REAPOSENTAÇÃO/DESAPOSENTAÇÃO
Na data de ontem dia 13/10 fechamos definitivamente a listagem de participantes da ação coletiva da
FAACO em busca da desaposentação/reaposentação de colegas de todo o Brasil. A partir de hoje as
Associações poderão voltar a receber os contratos e procuração para uma nova ação sem data
prevista que dependerá do desenvolvimento do assunto na justiça.
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