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1. ELEIÇÕES POSTALIS  
Informamos que o Conselho Deliberativo do Postalis – COD anulou o processo eleitoral 2017, 
com votação prevista para o período entre 12 e 23/06/2017.  
Após o recebimento de duas manifestações solicitando a anulação das eleições por conflito de 
interesses, o COD, responsável pela condução dos processos de eleição no Instituto, se reuniu 
extraordinariamente nos dias 5 e 7/06 para análise dos pedidos. A reunião foi realizada sem a 
participação dos conselheiros que são candidatos no processo eleitoral.  
Depois de amplo debate, o Conselho decidiu pela anulação do processo, dando conhecimento à 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, em reunião realizada naquela 
instituição, no dia 06/06.  
Na mesma reunião, foi aprovado novo Regimento Eleitoral, com regras mais específicas com 
relação às campanhas eleitorais e à participação de membros dos órgãos estatutários nas 
eleições, com o objetivo de preservar o Instituto e garantir a segurança, a transparência e a 
lisura do processo eleitoral.  
Nos próximos dias serão divulgados o novo Edital e o novo Calendário Eleitoral.  
As informações completas estão disponíveis no site do Postalis: 
http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/  
 
2. AUDIENCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO DO 
SENADO FEDERAL 
A FAACO com as demais Organizações e Empregados dos Correios participou de Audiência no 
Senado no dia 06 de junho pela tarde. Também estiveram  presentes na Audiência além do 
Presidente, o Senador Paulo Rocha e a Senadora Fátima Bezerra,  o Deputado Leonardo 
Monteiro. Estiveram na mesa também o Presidente dos Correios Dr. Guilherme Campos e os 
Presidentes da FINDECT, FAACO, FENTECT, ANATEC e AACB. Presentes na Audiência estiveram 
também vários componentes da Diretoria da Empresa , Vice-presidentes e Representantes de 
alguns Sindicatos. Estaremos publicando informações detalhadas  referente a audiência no site 
da FAACO www.faaco.org.br 
 
3. POSTAL SAUDE 
  A FAACO reuniu-se no  dia 07 pela manhã com a POSTAL SAUDE, inclusive tratando de diversos 
assuntos de interesse do Universo de Aposentados (FAACO)  com o Diretor Financeiro em 
exercício o colega Julio Cesar. A POSTAL SAUDE foi convidada e se fará presente durante o   83º 
CONREP em PORTO ALEGRE /RS. 
 
4. XXVII ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS  
Permanecem abertas as inscrições para o XXVII ENAC em Florianópolis/RS a realizar-se no mês 
de outubro. Utilize o site www.eventosvanserv.com.br/enac2017 .  E não fique de fora! 
                                                                             xxx 
 

http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
http://www.postalis.org.br/conselho-anula-processo-eleitoral/
http://www.faaco.org.br/
http://www.faaco.org.br/
http://www.faaco.org.br/
http://www.faaco.org.br/
http://www.faaco.org.br/
http://www.faaco.org.br/
http://www.faaco.org.br/
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017
http://www.eventosvanserv.com.br/enac2017

