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1. CONREP 79 – CURITIBA-PR 
 

Realizado em Curitiba nos dias  28 e 29/07 o 79º CONREP da FAACO, além de discutir exaustivamente 
assuntos como situação atual da Empresa, situação do Postalis, situação da Postal Saúde, construiu por 
decisão dos Presidentes/Delegados Comissões especificas  que enumeramos. 
1 – Comissão para estudo e de propostas para operação do Estatuto da Federação  
2 - Comissão para estudo e definição de rumos quanto à lei 8529/92  em vista do cenário atual e 
(possibilidade de abertura de capital e privatização dos correios) 
3 – Comissão Nacional para estudo de alternativas para os chamados 1712 com criação também de 
Coordenações Regionais. 
Definiu-se também a apresentação de propostas sobre o Postalis durante a reunião do seu Conselho 
Deliberativo  previsto para o dia 16/08  atendendo a convite do Presidente do Conselho e também Diretor 
Regional do Paraná Sr. Areovaldo. Definiu-se também no mesmo CONREP e por eleição os agraciados com 
a Medalha Paulo Bregaro durante o XXVI Encontro Nacional dos Aposentados dos Correios em 
Manaus/AM . Foi escolhido também o aposentado a ser homenageado no dia 24/01/18 no evento da 
ABRAPP.  Foi definida ainda por unanimidade com apenas uma abstenção a chapa única da Direção da 
FAACO a ser homologada no CONREP Nº80 a ocorrer em novembro antes da abertura do Encontro 
Nacional dos Aposentados dos Correios. O CONREP teve ainda as suas discussões assuntos jurídicos com a 
presença do Dr. Fabio durante toda a tarde do dia 29 /07 com término às 19:30h. Vários outros assuntos e 
decisões foram definidas e estarão contidas na Ata do referido evento. 

 
2. REUNIÕES EM BRASILIA 
 
 A FAACO estará reunida em Brasília com o Presidente dos Correios na tarde de amanhã dia 04/08 
tratando de assuntos importantes para o universo de aposentados, aposentáveis e pensionistas dos 
Correios. 
 
3 EQUACIONAMENTO DO DEFICIT POSTALIS 

 
Definido que impreterivelmente até o dia 12/08 deverão ser remetidos ao Escritório Janot os documentos 
/contratos referentes a ação sobre o equacionamento do déficit . A ação já preparada deverá ser 
impetrada  na justiça logo em seguida.  
 
4. XXVI ENAC – MANAUS/AM  
 
     O Encontro Nacional em Manaus já ultrapassou 400 inscrições e a Vanserv conseguiu mais algumas 
poucas vagas . Recomendamos aos interessados que efetuem rapidamente suas inscrições porque 
deveremos estar fechando definitivamente o ENAC durante este mês de agosto.  
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