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1.  POSTALIS - ELEIÇÕES  

O processo desenvolvido para as eleições ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro do Instituto, 
encontra-se em fase da análise das inscrições e em seguida possíveis pedidos de reanálise. É um momento 
importante e decisivo com possíveis readaptações e ajustes de parcerias. Solicitamos especial atenção nos 
informativos da FAACO que proporcionarão visão completa do assunto. 

2. CADASTRO

Insistimos com a necessidade de recadastramento dos filiados às Associações Regionais e
consequentemente a FAACO. Toda e qualquer Organização precisa ter o mais atualizado possível o
cadastro daqueles que integram o seu universo, isso permite ações rápidas, comunicação com excelência
e definição do seu quadro de associados.
As informações cadastrais teêm por lei a confidencialidade exigida.
.
3. POSTALSAUDE

A FAACO vê com muita preocupação as ações da patrocinadora com o uso de politica partidária
colocando na Presidência da Postal Saúde, suas Diretorias, o Corpo Gerencial e ainda nas Gerencias das
URRS em detrimento de empregados de carreira , apadrinhados políticos que desconhecem todas as
diretrizes e a história dos correios e dos seus empregados. A FAACO repudia tais atitude que contrariam a
afirmativa do Presidente da ECT que propunha o uso da meritocracia.
Estaremos publicando o assunto no site da FAACO www.faaco.org.br.

4. AÇÕES

Relembramos a todos os prazos acertados para o envio da documentação necessária à proposição de
ações de responsabilidade FAACO /ESCRITÓRIO JANOT

1 – REAPOSENTAÇÃO/DESAPOSENTAÇÃO – 15 de ABRIL
2 - FGTS - 29 DE ABRIL

5. XXVI ENAC – MANAUS/AM

Continua em aberto o site www.eventosvanserv.com.br/enac2016 onde poderão ser feitas as inscrições
para o Encontro Nacional dos Aposentados. Relembramos que a cada mês que passa reduz-se a
quantidade de parcelas, aumentando consequentemente o valor de cada uma delas.
Não fique de fora.
Venha participar do ENAC em Manaus/AM!!
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