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EXTRA
1.CONREP 78º - JOAO PESSOA/PARAIBA
Concluído com total sucesso o CONREP de nº 78 da FAACO contando com a presença quase que maciça
das Associações filiadas. Durante dois dias a FAACO discutiu exaustivamente assuntos fundamentais
para o seu universo . Por unanimidade Presidentes/Delegados aprovaram o apoio da FAACO a
candidato do próprio movimento que concorrerá ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro do
Postalis. A Federação deu também inicio através do seu site ao recadastramento dos seus associados com
intuito de modernizar seu sistema de comunicações, bem como atualizar informações necessárias para
as diversas ações em busca do direito dos seus associados. O CONREP de nº 78 contou também com
discussões exaustivas das diversas ações em execução e a serem executadas pelos seus advogados
sempre na busca de garantir direitos e avançar na busca da qualidade de vida de seus associados. A
FAACO como sempre contando com todos os seus Presidentes e Delegados adotou de forma democrática
a discussão dos assuntos de interesse do seu universo para adoção de decisões colegiadas. Registramos a
abertura do CONREP com a presença do Diretor Regional da ECT da Paraíba o Pereirinha e ainda a
presença do Presidente da ADCAP Luiz Menezes e do representante da ANATEC “(Sirio).
2. CADASTRO
Já foi distribuído para todas as associações o link próprio de cada uma delas que permitirá
acompanhamento de inscrição, (ativação e desativação) e demais informações do cadastro dos seus
associados, atualizados.
3. POSTALIS
Tomou posse na última quinta feira 17/03 o novo Diretor de Investimentos do Postalis Humberto José
Teófilo Magalhães em substituição a André Luis Carvalho de Mota e Silva.
4. POSTALIS II
A partir da folha de pagamento de salários e de benefícios do mês de Março/2016 o Postais suspenderá o
envio dos boletos bancários para cobrança das parcelas de empréstimo não descontadas em Folha de
Pagamento, considerando os altos custos envolvidos neste processo.
Os boletos bancários dos participantes Auto patrocinados e em Manutenção Contributiva permanecerão
sendo encaminhados.
ATENÇÃO!!! O boleto estará disponível no aplicativo Postalis Online (www.postalis.org.br) entre o 3º e o
5º dia útil do mês subsequente ao vencimento da parcela.
O Postalis solicita aos participantes que possuem empréstimos junto ao Instituto, que verifiquem
MENSALMENTE se o desconto de sua consignação (parcela) foi lançado no respectivo contracheque.
Maiores informações, acesse: http://novosite.postalis.org.br/emprestimo-postalis-suspende-envio-deboletos-bancarios/
5. REAPOSENTAÇÃO/DESAPOSENTAÇÃO
O prazo final para nova ação coletiva de reaposentação/desaposentação a ser implementada pela
FAACO/ESCRITORIO JANOT é

15/04 (quinze de abril).

OBS: O “NA QUARTA” VOLTARÁ A SER DISTRIBUIDO NA QUARTA FEIRA DIA 30/03
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