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1. ENAC

Lançado definitivamente o programa para o XXVI ENAC – Encontro Nacional dos Aposentados

dos Correios em 2016, na cidade de Manaus/AM. O site www.eventosvanserv.com.br/enac2016 já

está apto a receber as inscrições. Esse site estará também disponível no site da FAACO

www.faaco.org.br na área de links.

Esperamos contar como sempre com grande número de participantes para que possamos efetuar

uma grande festa, participando da alegria de rever colegas, fazer novas amizades e vivenciar um

dos mais bonitos folclores do Brasil.

Venham ! Manaus está de braços abertos para vocês.

2. CONREP 78º JOAO PESSOA/PB

O primeiro CONREP da FAACO do ano de 2016 terá o número 78 e como já publicado, acontecerá

em João Pessoa na Paraíba tendo como base o Hotel Hardmam Praia. O site

www.eventosvanserv.com.br/conrepparaiba já está disponível para que sejam concretizadas as

inscrições. Também no site da FAACO na área de links, poderá ser efetuado o acesso para

inscrições. Recomendamos em especial aos Presidentes/Delegados que providenciem urgente

suas inscrições para que possamos concluir a logística do evento. Lembramos a todos a

importância dos CONREPS em especial desse, em que se discute estratégias a serem aplicadas

no ano de 2016

3. DIA DO APOSENTADO - 24 DE JANEIRO DE 2016

Relembramos a todos a importância de comemorarmos a data em parceria com os Correios e

nossos demais colegas da ativa (futuros aposentados) reconhecendo a importância desses

abnegados trabalhadores na construção dos Correios no Brasil.

4. POSTAL SAUDE BUSCAR CREDENCIADOS PELO SITE DA POSTAL SAÚDE É MAIS

RÁPIDO E PRÁTICO

A forma mais fácil de pesquisar os credenciados à POSTAL SAÚDE é pelo

portal postalsaude.com.br. No site, o Beneficiário encontra a mesma relação de prestadores

disponíveis na Central de Atendimento, porém com mais detalhes. No portal, é possível fazer a

busca por meio do Guia Saúde pela sua localização atual, pelo nome do prestador, CEP e ainda

verificar as alterações na rede credenciada.

Acesse http://www.postalsaude.com.br/guiasaude/ajuda e veja como é prático encontrar a rede de

prestadores pelo portal.

Atenção – Voltaremos com o “NA QUARTA” no dia 06/01/2016

FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO!

xxx

http://www.eventosvanserv.com.br/enac2016
http://www.eventosvanserv.com.br/conrepparaiba
http://postalsaude.com.br/
http://www.postalsaude.com.br/guiasaude/ajuda

