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1. 2º CONGRESSOMUNDIAL DOS APOSENTADOS EM ARAXÁ/MG

O Congresso a realizar-se em ARAXÁ em meados de 2016 tem a previsão de participação de
aproximadamente 30(trinta ) países (temos informações que 20(vinte) já estão inscritos)
A FAACO tem direito já confirmado de 10 vagas e o valor total de cada inscrição será de
R$1.450,00 com direito a ( hospedagem com café da manhã, almoço, jantar e bebidas não alcoólicas
nas refeições e alcoólicas durante os bailes por quatro horas - cerveja, caipirinha e vinho em taça).
Os valores da inscrição não contemplam passagem e transfer. Informações detalhadas estarão
disponíveis a partir do dia 20/11/2015 e as inscrições serão realizadas somente pelas Federações e
através do site www.cobapviagens.com.br. Observamos que os pagamentos serão feitos através de
boletos e estaremos estabelecendo prazo limite para inscrição em novo informativo.

2. CORREIOS COM NOVO PRESIDENTE

Assumiu ontem a Presidência dos Correios o Dr. Giovanni Correa Queiroz, em solenidade realizada
na AC em Brasília/DF. A FAACO parabeniza o novo Presidente ao tempo em que renova as
esperanças em uma liderança positiva para colocar nossa Organização no local que merece. É um
grande desafio porque existem muitas pendencias, mas confiamos nas suas próprias palavras no ato
de posse “Sou movido por desafios e serei parceiro dos 120 mil empregados. Assumo

esse compromisso dando continuidade aos caminhos já traçados para manter o
desenvolvimento efetivo dos Correios”.

3. RECADASTRAMENTO DE ASSOCIADOS

O formulário apresentado e discutido durante o 76º CONREP em Gramado foi devidamente
atualizado e encontra-se em processo para ser inserido em programa especifico no site da FAACO
facilitando o devido recadastramento.
Assim que estiver com o programa instalado enviaremos todas as informações necessárias.
Aguardem!

4. RECESSO DE FINAL DE ANO

A FAACO baseada nas experiências de grande Parte de suas Associações e da COBAP estará em
recesso no período de 21 /12/2015 à 01/01/2016, retornando às suas atividades na segunda feira
04/01/2016.
Assuntos urgentes, como sempre poderão ser tratados através do e-mail jesuinopres1@faaco.org.br
ou no celular do Presidente.
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