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1. CONREP 83º PORTO ALEGRE/SC  
As inscrições para o CONREP 83º estarão sendo encerradas  no próximo dia 16 de junho. 
Recomendamos que aqueles Presidentes/Delegados que ainda não realizaram suas 
inscrições o façam até esta data e ou comuniquem a FAACO  a sua não participação.  
  
2. CONREP 83º II 
Chamamos atenção para que sejam levados ao CONREP os nomes escolhidos para 
participarem do sorteio (POSTALIS/ENAC) que será realizado durante o CONREP em Porto 
Alegre. 
 
3. XXVII ENAC – FLORIANÓPOLIS /SC 
Permanecem abertas as inscrições para o XXVII ENAC e a Operadora Vanserv estará 
distribuindo novas lâminas sobre o evento. Recomendamos a todos que efetuem a sua 
inscrição e participem desse evento grandioso a realizar-se em Florianópolis/SC. 
 
4. POSTAL SAUDE I 
Voltamos a informar que já se encontra no site da FAACO www.faaco.org.br, na página 
inicial o link que permitirá a opção da 2ª via do boleto de cobrança referente ao uso dos 
serviços médicos/odontológicos,  a cada um dos beneficiários . 
 
5. POSTAL SAUDE II 
Estamos encaminhando em anexo a esse na quarta,  a proposta do TST apresentada em 
29/05/2017 referente ao Plano de Saúde. Achamos que os valores ficarão muito alto e é 
preciso encontrarmos outra opção, embora a proposta necessite de informações mais 
detalhadas. 
 
6. POSTALIS 
Além da mudança do período de votação para as eleições do Postalis ( Diretor de 
Benefícios, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal) foi apresentada uma solicitação de 
impugnação que provavelmente causará um retardamento maior podendo até voltarmos 
ao inicio dos trabalhos. A FAACO está acompanhando o assunto e manterá a todos 
informado. 
 
7. AUDIENCIAS PÚBLICAS 
A FAACO participou da Audiência Pública no dia  25 de maio com a presença dos 
Presidentes da ABRACO e da ACEGO e voltará a participar da Audiência no próximo dia 
06/06 no Senado. 
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