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1. REAPOSENTAÇÃO/DESAPOSENTAÇÃO 

 
Relembramos que a Ação de Reaposentação/Desaposentação que teve prazo prorrogado ate o dia 
16 de maio tem a possibilidade de obter os reflexos da Ação Coletiva anterior ou seja nem precise 
aguardar sentença em novo processo. Recomendamos divulgação exaustiva do assunto em virtude 
de ser provavelmente a última Ação de Reaposentação/Desaposentação  a ser promovida pela 
FAACO.  
 
2.POSTALIS 
 
Relembramos a todos que já foi distribuído para todas as Associações  o contrato e a lista de 
documentos necessários para a Ação  a ser promovida pela FAACO com relação ao Equacionamento 
do Déficit de 17,92%. 
 
3. ELEIÇÕES POSTALIS 
 
Informamos a todos que o Postalis iniciou as postagens das cartas com as respectivas senhas para 
uso na eleição, na última sexta-feira dia 29/04/2016.  A previsão é que durante esta semana  estas 
cartas contendo as senhas sejam todas entregues.  
 
4. POSTALIS II 
 
Relembramos a todos o compromisso assumido pela Federação por unanimidade no seu colegiado, 
com o candidato ITAMAR RIBEIRO Presidente da Associação do Paraná. É necessário um trabalho 
exaustivo no sentido de colocarmos na Direção Executiva do Postalis (Diretor Administrativo 
Financeiro) um participante assistido que reúne todas as condições para executar um trabalho 
profícuo de recuperação do nosso Instituto. O candidato portanto é o ITAMAR  nº 19. Neste eu 
confio! 
 
5. DIA DAS MÃES 
 
No próximo domingo comemoraremos o “Dia das Mães” e todos sabemos que Mãe é pra vida toda 
e todos os dias. Muitos de nós já não temos nossa Mãe, nos acalentando com seu amor 
incondicional. Isto são apenas lembranças maravilhosas  de quando estávamos juntos  entretanto, e 
por isso mesmo  se faz necessário citar aqui uma frase de Abraham Lincoln “Eu me lembro das 
preces da minha mãe e elas tem sempre me acompanhado. Elas se uniram a mim durante toda a 
minha vida”. 
Parabéns mães da FAACO... Do Brasil... E de todo o Mundo! 
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