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1. XXVI -ENAC –ENCONTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS
Permanecem ainda abertas as inscrições para participação no ENAC que será
realizado no mês de novembro em Manaus/AM. Recomendamos aos que desejam
participar e ainda não se inscreveram, que o façam rapidamente acessando o site
www.eventosvanserv.com.br/enac2016 já ultrapassamos a meta programada de
400 participantes e conseguimos mais alguns apartamentos para atender aos
retardatários.
2. RECADASTRAMENTO POSTAL SAUDE
Recomendamos a todos que acessem o site da Postal Saúde e comecem a efetuar o
seu recadastramento, dentro dos prazos ali mencionados. É de vital importância que
esse recadastramento seja efetuado com muito cuidado e que as Associações estejam
acompanhando e ajudando seus associados que porventura estejam em dificuldades
para realizar o seu recadastramento.

3. REUNIÃO COM O PRESIDENTE DOS CORREIOS, DR. GUILHERME CAMPOS
A FAACO com alguns dos seus Diretores esteve em reunião com o Presidente dos
Correios em exercício, ocasião em que além de entregar uma pauta com as diversas
demandas da Federação e de grande importância para o seu universo de
aposentados, aposentáveis e pensionistas, discutiu assuntos que dizem respeito a
toda a família ecetista, como, a situação da Empresa, o Postalis e a RTSA, a Postal
Saúde e as principais necessidades de mudança para alcançar a qualidade desejada e
mantê-la como um dos mais importantes benefícios para empregados ativos e
aposentados.
4. DOMINGO 14/08 – DIA DOS PAIS
A FAACO sente-se muito feliz em comemorar com todos os filhos, esse dia tão
importante na vida das famílias. A figura do Pai nos remete a experimentar com
muito prazer a experiência de sentimentos muito importantes, como amor, segurança
e proteção. temos a certeza que nossas Associações de Norte a Sul estarão nessa
data muito felizes e comemorando tão importante data. No nosso informativo
UIRAPURU, em fase final de preparação estaremos publicando um artigo muito
emocionante sobre essa relação pai/filho. Parabéns Papais!
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