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 1.  MANIFESTAÇÃO EM FRENTE AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 
Nesta terça feira dia 27, em conjunto com a FNESPF, a NOVA CENTRAL e a COBAP com grande 
parte de suas Federações filiadas  aconteceu uma grande manifestação em frente ao Ministério 
do Planejamento. A Presidência da FAACO  se fez presente junto com o Presidente da ARACT, da 
APAPC, a Vice Presidente da ABAICT, quando mais de 500 participantes  manifestaram–se a 
favor da volta do Ministério da Previdência, Equidade e Paridade Salarial e ainda contra a 
Reforma da Previdência. 
A manifestação foi realizada em frente ao Ministério e também com fechamento de faixas do 
eixo monumental na Esplanada dos Ministérios. Estavam todos munidos de faixas de protestos, 
com apitos, buzinas e vários aposentados fantasiados de palhaço como referencia simbólica  ao 
tratamento dispensado pelo governo aos Aposentados Brasileiros. Fotos do evento estarão 
sendo colocadas em seguida no site da FAACO. 
2.  REUNIÃO FAACO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS 
A Diretoria da FAACO efetuou reunião com o Presidente do Conselho de Administração da ECT 
Dr . Inaldo Rocha Leitão tratando de assuntos referentes a Empresa mas que atingem 
diretamente aos seus aposentados como o Plano de Saúde e o Instituto de Previdência  Postalis. 
A reunião em questão aconteceu na manhã do dia 27 e essa noticia com as respectivas fotos 
serão disponibilizadas no site da FAACO. 
3. REUNIÃO FAACO/VIGEP 
 A Diretoria da FAACO participou de reunião na VIGEP na manhã do dia 28/09 com a presença 
do Dr. Heli Siqueira de Azevedo  Vice Presidente de Gestão e Alcelir Schifter  Chefe do DESAU. 
Foram dIscutidos diversos assuntos de interesse do universo da FAACO e especificamente o 
Plano de Saúde Correiossaude e a Caixa de Assistência Postal Saúde e ainda a situação dos 
reintegrados do Mandado de Segurança/97, chamados  de 6º lista que apesar de várias 
tratativas entre a FAACO e os Correios ainda não lograram receber seus direitos mesmo com a 
definição de um acordo já proposto pela Federação. 
4. XXVI ENAC MANAUS /AM 
   Relembramos a todos que as inscrições para o referido Encontro Nacional a realizar-se  nos 
primeiros dias de novembro terá seu prazoencerrado no próximo dia 10 de outubro. Você que 
ainda não se inscreveu utilize o site www.eventosvanserv.com.br/enac2016/ e aproveite esses 
últimos dias.                                
5. RECADASTRAMENTO APOSENTADOS POSTAL SAUDE 
 Relembramos a necessidade de todos os aposentados beneficiários  do Plano de Saúde 
administrado pela Postal Saúde de efetuarem  o seu recadastramento de acordo com o 
cronograma já amplamente divulgado. Consulte o site www.postalsaude.com.br                                                                         
e efetue o seu cadastramento dentro do cronograma ali estabelecido. 
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